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Pääkirjoitus
Eivät tunnu koronauutiset loppuvan vielä 
vähään aikaan.

Nopealla rokotusvauhdillaan maailmaa 
ihastuttaneessa Israelissa saatiin keväällä ko-
rona jo mukavasti kuriin ja koronarajoituksia 
päästiin purkamaan. Valitettavasti kesän lo-
pulla tuli takapakkia oikein reippaasti, ja elo-
kuun lopussa päivittäisissä tartuntaluvuissa 
hätyyteltiin jo 11.000 rajaa. Yllättävää oli, että 
sairaalahoitoon joutuneissa koronapotilaissa 
oli varsin monia jo kaksi rokotusta saaneita. 

Israelissa päätöksentekijät eivät aikailleet 
ja pohdiskelleet asioita erilaisissa valiokun-
nissa, vaan samalla kun erilaiset kokoon-
tumisrajoitukset tulivat uudelleen voimaan, 
kolmas rokotuskierros käynnistettiin viipy-
mättä. Elokuun lopulla kolmannen annoksen 
oli saanut jo yli puolitoista miljoona israeli-
laista.

Suomen suurlähetystössä Tel Avivissa 
kansainvälisen liiketoiminnan erityisasian-
tuntijana työskentelevä Sami Jääskeläinen 
toteaa selvityksessään, että tämä vuosi on 
ollut ennätyksellinen Israelin innovaatio ja 
start-up ekosysteemissä, israelilaiset tekno-
logiayritykset keräsivät 11,9 miljardia dollaria 
rahoitusta ensimmäisen 6 kuukauden aika-
na. Tel Avivin rooli on noussut yhä merkit-
tävämmäksi ja se kattaakin jo lähes puolet 
Israelin innovaatio ja start-up ekosysteemin 
osa-alueista. Israelissa on havaittavissa sel-

keä siirtymä ”start-up” -valtiosta ”scale-up” 
-valtioksi.

Kesällä kansainvälisen Unileverin omista-
ma jäätelöyhtiö Ben & Jerry ilmoitti lopet-
tavansa tuotteidensa myynnin Juudean ja 
Samarian alueen juutalaisväestölle vuoden 
lopussa. 

Yhtiö totesi tiedotteessaan, että heidän 
mielestään on ristiriidassa heidän arvojensa 
kanssa, että Ben & Jerryn jäätelöä myydään 
miehitetyllä palestiinalaisalueella (OPT). 
Lausunnossa käytettiin epämääräistä kieltä 
viitaten ”miehitettyihin palestiinalaisaluei-
siin” mainitsematta sanoja ”siirtokunnat” tai 
”Itä-Jerusalem”, mutta nämä näyttävät olevan 
alueita, joihin viitataan.

Päätös sai tietenkin vastaansa israelilais-
ten tyrmistyksen. Myös presidentti Herzog 
ja pääministeri Bennett tuomitsivat yhtiön 
toiminnan antisemitisminä.

Bennett totesi, että jäätelöitä on monia, 
mutta vain yksi Israelin valtio. ”Ben & Jerry’s 
päätti leimata itsensä Israel-vastaiseksi. Tämä 
on eettisesti huono päätös, ja uskon, että se 
tulee olemaan virheellinen myös liiketoimin-
nan kannalta.”

Täytyy myöntää, että allekirjoittanutkin jät-
ti kimpaannuttuaan käyttämättä houkuttele-
van Ben & Jerry -jäätelötarjouksen läheisessä 
S-Marketissa...
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Risto Huvila

Puheenjohtajan mietteitä

Viisi hyvää syytä omistaa AlfaTV:tä

Tee elämäsi arvosijoitus. Mukana yli tuhat sijoittajaa.
Vielä ehdit mukaan!

1.  Sijoita kanavaan, joka puolustaa suomalaista työtä ja yrittäjyyttä. 
2.  Sijoita kanavaan, josta kuuluu koko kansan ääni. 
3.  Sijoita UUTISIIN, joita tehdään faktat edellä.
4.  Sijoita kanavaan ja edistä sananvapautta, rehellisyyttä, huolenpitoa.
5.  Kun sijoitat, olet mukana kasvutarinassa.      

Tule omistamaan televisiokanavaa!

KANAVA-
PAIKKA
15

Tee osakemerkintä osoitteessa: alfatv.fi/osakeanti

Sanna Ukkola Matti Vanhanen

Jaana Villanen

Vesa-Pekka Kangaskorpi

Hjallis Harkimo

Johanna Oras

Arja KorisevaJoni Nelimarkka Eero Lehti

Toivo SukariSari Tamminen Kike Elomaa

Etsintäkuulutus: Missä nuoret?
On ollut jo pitkään tiedossa, ettei perinteinen 
yhdistystoiminta vuosikokouksineen, hallin-
toineen yms. vedä puoleensa aikamme nuo-
ria. Tämä on myös ollut nähtävissä Suomi-
Israel -yhdistyksissä, joiden kokouksissa alle 
50-vuotias alkaa olla jo ihmetyksen aihe.

Itse innostuin Israelin asiasta v. 2005, vä-
hän yli nelikymppisenä, ja huomasin olleeni 
tuolloin Israel-tapahtumien nuorimpia. Nyt 
on aikaa kulunut yli 15 vuotta, ja huomaan 
olevani edelleenkin tilaisuuksien nuorim-
masta päästä. 

Käsitellessämme syyskuun alussa pide-
tyssä liittohallituksen kokouksessa jäsen-
temme ikäjakaumaa, totesimme, että ainut 
toimintaamme kuvaava indikaattori, joka 
on noussut tasaisesti viimeiset vuodet, on 
jäsentemme keski-ikä. Tällä en missään ta-
pauksessa halua sanoa, että meillä olisi liikaa 
ikääntyneempiä jäseniä, vaan nimenomaan 
sitä, että emme ole onnistuneet vetoamaan 
nuorempiin ikäluokkiin tavalla, joka olisi 
saanut heidät innostumaan Israelin asiasta.

Toisaalta ajassamme on nähtävissä, että 
nuoret kyllä lähtevät mukaan erilaisiin 
hankkeisiin, jos ne koetaan riittävän mielek-
käiksi. Vetovoimaisiksi teemoiksi näyttävät 
nousseen mm. ilmasto- ja ihmisoikeusky-
symykset, joissa nuoret haluavat vaikuttaa. 
Valitettavasti Israel on joutunut joidenkin 
“ihmisoikeusliikkeiden ja -aktivistien” silmä-
tikuksi vääristyneen ja yksipuolisen uutisoin-
nin seurauksena, emmekä me ole kyenneet 
haastamaan tätä narratiivia.

Myös vanhempien jäsentemme keskuu-
dessa on havaittavissa luontaista rintama-
väsymystä pitkien palvelusvuosien jälkeen, 
mikä näkyy vaikeutena saada vastuuhenki-
löitä joidenkin yhdistysten hallituksiin. Tästä 

syystä käynnistimme viime keväänä keskus-
telun, jonka tavoitteena on selvittää keinoja, 
joiden avulla eri paikkakunnilla toimivien 
yhdistysten hallinnot voitaisiin yhdistää jon-
kinlaisen “fuusion” kautta. Tämä keskustelu 
jatkuu edelleen. 

Mutta palataan vielä nuoriin: liittohallitus 
päätti ryhtyä suunnittelemaan Israeliin ja Lä-
hi-itään keskittyvää yhteiskunnallista ja tur-
vallisuuspoliittista valmennusohjelmaa, jonka 
kohderyhmänä olisivat yliopisto-opiskelijat, 
poliittisten ym. nuorisojärjestöjen jäsenet, eri 
Israel-järjestöissä ja seurakunnissa toimivat 
nuoret. Kimmokkeena hankkeelle oli mm. 
sivuilla 6-7 julkaistu vetoomus liittyen Durba-
nin konferenssiin ja kysymys, miten voisim-
me auttaa tulevia poliitikkoja ja vaikuttajia 
ymmärtämään Israelia paremmin. Tulemme 
informoimaan tästä seuraavissa lehdissä.

Haluan vielä kiittää kaikkia teitä, jotka 
osallistuitte keväiseen keräykseemme. Roh-
kaistuneena sen onnistumisesta, päätimme 
lanseerata uuden keräyksen, jonka tuotoista 
jaamme puolet jäsenyhdistyksille ja puolet 
käytämme liiton toiminnan tukemiseen. 
Kiitos että olet mukana vahvistamassa toi-
mintaamme!

Hyvää syksyä kaikille!
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Arvoisa ulkoministeri Pekka Haavisto 

Yhdistyneet kansakunnat valmistelee vuonna 2001 Durbanissa, Etelä-Afrikassa 
järjestetyn YK:n rasismin-, muukalaispelon ja suvaitsemattomuuden vastaisen 
konferenssin 20-vuotisjuhlaa YK:n yleiskokouksen 76. istuntokauden avajaisten 
yhteyteen New Yorkissa 22.9.2021. Me allekirjoittaneet kansalaisjärjestöjemme 
edustajat vetoamme Teihin, että Suomi jättäytyisi pois kyseisestä juhlinnasta. 

Durbanissa pidetty YK:n rasisminvastainen kokous kohteli Israelia täysin poik-
keuksellisesti. Israel ainoana maailman maana suljettiin ulos alueellisesta valmis-
telukokouksesta Teheranissa. Virallisen YK-konferenssin periaatejulkilausuma 
ja toimintasuunnitelma erittelee kaikista alueellisista konflikteista, ihmisryhmistä 
ja valtioista ainoastaan Israelin ja palestiinalaiset. Niiden kohdalla julistuksen 
rasisminvastaisisten lauselmien yleisluontoisuudesta poiketen otetaan kantaa 
konfliktin poliittiseen ratkaisuun. 

Durbanin kokouksen henki oli vielä ilmeisempi virallisen YK-konferenssin 
ohessa kokoontuneessa kansalaisjärjestöfoorumissa ja sen julkilausumassa, joka 
nimeää Israelin ainoana rasistisena valtiona ja asettaa tavoitteeksi sen täydellisen 
eristämisen kaikista maailman maista kaikilla tasoilla. Kansalaisjärjestötapahtumaa 
leimasi pakkomielteinen Israel-vastaisuus, joka ylitti antisemitismin rajat räikeällä 
tavalla. Israel oli päivittäisten mielenosoitusten, antisemiittisen materiaalin ja 
näyttelyiden kohteena. Tilaisuuksissa mm. jaettiin Hitleriä ihannoivia flyereitä ja 
myytiin antisemiittistä väärennöstä ”Siionin vanhinten pöytäkirjat”. Juutalaisten 
järjestöjen tilaisuudet estettiin huutamalla.

Durbanin kansalaisjärjestöfoorumista alkunsa saanut kansalaisjärjestöjen 
hyökkäys Israelia vastaan on vaikuttanut antisemiittisten hyökkäysten 

hälyttävään lisääntymiseen länsimaissa ja epäluotettavista lähteistä kerätyn infor-
maation käyttämiseen Israel-vastaisen boikottiliikkeen edistämiseen. Myöskään 
myöhemmät Durbanin kokoukseen liittyvät viralliset YK-konferenssit, vuonna 
2009 pidetty Durban Review Conference ja vuonna 2011 pidetty kymmen-
vuotisjuhlinta eivät ole korjanneet prosessin perustan valuvikaa. Päinvastoin, 
esimerkiksi vuonna 2009 Iranin presidentti Mahmoud Ahmadinejad piti puoli 
tuntia kestäneen avajaispuheen, jossa hän esitti mm. antisemiittisiä käsityksiä 
sionistien maailmanvallasta ja kiisti Israelin valtion olemassaolon oikeuden. 

Durbanin prosessiin ja sen juhlintaan osallistuminen ei ole oikeudenmukaista 
eikä myöskään Suomen edun mukaista. Rasismin ja sorron vastainen työ ei 
voi perustua antisemiittisen hengen läpäisemään Durbanin prosessiin. Monet 
demokraattiset länsimaat, esimerkiksi USA, Iso-Britannia, Saksa, Kanada, Aust-
ralia, Itävalta, Hollanti, Tsekki, Unkari, Romania ja Ranska ovat jo ilmoittaneet 
jättäytyvänsä pois tapahtumasta. Vetoamme Teihin, että myös Suomi asettuu 
näiden valtioiden kanssa samaan rintamaan. 

Kunnioittavasti, 

Kari Teittinen, puheenjohtaja 
Israel ystävyystoimikunta
Elämän marssi ry 

Varpu Haavisto, puheenjohtaja
YAPS – Young Adults for Peace, Justice 
and Solidarity in the Middle East ry 

Risto Huvila, puheenjohtaja 
Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry 

Pasi Turunen, toiminnanjohtaja 
Patmos lähetyssäätiö 

               19.8.2021

Vetoomus Suomen 
poisjäämiseksi YK:n 
Durban-konferenssista

Jarmo Kaksonen, puheenjohtaja 
Gesher Hajetsia ry 

John Remes, puheenjohtaja 
ICEJ Suomen osasto ry 

Jaakob Happonen, puheenjohtaja 
Menorah Näky ry 

Tomas Sandell, toiminnanjohtaja 
European Coalition for Israel 

Risto Auvinen, toiminnanjohtaja 
Suomen Karmel-yhdistys ry

Tiedoksi: 

Tasavallan presidentti Sauli Niinisto
Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko
Suurlähettiläs Jukka Salovaara, Suomen YK-edustusto, New York 
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Isaac Herzog 
on Israelin 11. presidentti Kenraalimajuri Herzog

Isaac Herzogin isä Chaim Herzog syntyi 
Belfastissa, Pohjois-Irlannissa vuonna 1918. 
Hän opiskeli Wesley Collegessa Dublinissa 
ja kuului teini-ikäisenä Sionistinuorten liit-
toon ja Habonim Droriin, Työväen sionis-
tiliikkeeseen.

Perhe muutti Palestiinan mandaattiin 
vuonna 1935, ja Chaim Herzog palveli puo-
lisotilaallisessa juutalaisryhmässä, Hagana-
hissa arabikapinan aikana 1936-1939.

Hän opiskeli University College Londo-
nissa ja valmistui oikeustieteen kandiksi 
Lontoon yliopistosta 1941. Myöhemmin hän 
hankki asianajajan pätevyyden Lincoln’s In-
nissä.

Herzog liittyi Britannian armeijaan maa-
ilmansodan aikana ja palveli pääasiassa 
Saksassa panssarijoukoissa panssarivaunu-
komentajana. Vuonna 1943 hän siirtyi tiedus-
telujoukkoihin ja osallistui monien keskitys-
leirien vapauttamiseen. Hän erosi Britannian 
armeijasta vuonna 1947 majurina.

Sodan jälkeen Chaim Herzog palasi Pa-
lestiinaan ja osallistui vuonna 1948 Israelin A

B  Isaac Herzog, Knessetin puhemies Mickey Levy ja 
virkansa jättävä presidentti Reuven Rivlin Herzogin 
virkaanastujaistilaisuudessa 7.7.2021.
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B  Isaac Herzog rukoili Jerusalemin länsimuurilla 
1.6.2021, päivää ennen kuin hänet valittiin Israelin 11. 
presidentiksi.
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Viime heinäkuussa sai Israel 
uuden presidentin, kun 
työväenpuoluetta edustava Isaac 
Herzog astui virkaansa. 

• Tel Avivissa vuonna 1960 syntyneen Isaac 
Herzogin isä toimi Israelin 6. presidenttinä 
vuosina 1983-1993 ja isoisä Israelin Ashke-
nazi ylirabbina 1936-1959.

Kun Isaac Herzogin Chaim-isä palveli Is-
raelin suurlähettiläänä YK:ssa kolme vuotta, 
poika opiskeli New Yorkin Ramaz koulussa. 
Myöhemmin hän opiskeli Cornellin yliopis-
tossa ja New Yorkin yliopistossa.

Palattuaan Israeliin vuonna 1978 hän liittyi 
IDF:n palvelukseen ja toimi tiedustelujou-
koissa.

Isaac Herzog opiskeli lakia Tel Avivin yli-

opistossa ja työskenteli isänsä perustamassa 
lakiasiaintoimisto Herzog, Fox & Neema-
nissa. Herzogilla ja hänen asianajajavaimol-
laan Michalla on kolme poikaa. He asuvat 
Herzogin lapsuudenkodissa Tzahalassa Tel 
Avivin naapuristossa.

Monipuolista poliittista kokemusta
Knessetiin Herzog valittiin ensimmäisen ker-
ran vuonna 2003, ja 2005 hänet nimitettiin 
Ariel Sharonin hallituksen asuntominis-
teriksi. Vuoden 2006 vaalien jälkeen Ehud 
Olmertin tultua pääministeriksi Herzog ni-
mitettiin ensin matkailuministeriksi ja myö-
hemmin perusturvaministeriksi ja vuonna 
2009 muodostetussa hallituksessa hän jatkoi 
vuoteen 2011 hyvinvointipalveluista vastaa-
vana ministerinä.

Vuoden 2013 marraskuussa Herzog va-
littiin työväenpuolueen johtajaksi, samalla 
hänestä tuli Knessetin oppositiojohtaja.

Kesäkuussa 2014 Herzog kritisoi päämi-
nisteri Benjamin Netanyahua, ettei tämä 
ollut sitoutunut kansainväliseen yhteisöön, 
ei ollut esittänyt rauhanehdotusta palestii-
nalaisten kanssa eikä toiminut tehokkaasti 
Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman 
kanssa. Hän totesi, että Netanyahun inho 
ja vihamielisyys Obamaa kohtaan oli yksi 
hänen suurimpia virheitään, koska se alisti 
Israelin vaaralle alttiiksi.

Tultuaan yksimielisesti valituksi Jewish 
Agency for Israel-järjestön puheenjohtajak-
si vuonna 2018 hän erosi opposition joh-
tajan tehtävistä ja Robert Tiviaev korvasi 
hänet Knessetissä. Herzog mainitsi yhdeksi 
tärkeimmäksi tehtäväkseen kuroa umpeen 
juutalaisväestön ja Israelin valtion välinen 
kuilu. Ynet Newsin haastattelussa hän ver-
tasi juutalaisten ja ei-juutalaisten välisiä 
seka-avioliittoja rutoksi, johon täytyi löytyä 
ratkaisu. Lokakuussa 2018 hän ajoi päätös-
lauselmaa vahvistaakseen juutalaisviraston 
hallintoneuvoston sitoutumisen demokraatti-

sen Israelin itsenäisyysjulistuksesta nouseviin 
periaatteisiin.

Pittsburghin synagogan ampumavälikoh-
tauksen jälkeen Herzog esitti huolensa ym-
päri maailmaa lisääntyvästä antisemitismista, 
ja Kansainvälisen Holokaustin Muistopäivän 
juhlassa Brysselissä hän kannusti euroop-
palaisia valtionpäämiehiä taistelemaan an-
tisemitismiä vastaan ja hyväksymään IHRA:n 
määritelmä antisemitismista.

Toukokuussa 2021 Isaac Herzog ilmoitti 
asettuvansa ehdokkaaksi Israelin presiden-
tinvaaliin. Kesäkuun 2. päivänä hänet va-
littiin Israelin 11. presidentiksi saavuttaen 
enemmän ääniä kuin kukaan presidentti-
kandidaatti aikaisemmin Israelin historiassa. 
Hän sai 87 ääntä, kun vastaehdokas Miriam 
Peretz sai 26 ääntä.
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itsenäisyyssotaan palvellen mm. Latrunin 
taisteluissa.

Herzogista tuli IDF:n sotilastiedusteluosas-
ton päällikkö, jossa tehtävässä hän palveli 
1948.1950 ja vielä uudelleen 1959-1962.

Vuosina 1950-1954 hän toimi Israelin 
suurlähetystön sotilasasiamiehenä USA:ssa. 
Hän joutui poistumaan Washingtonista 1954 
ennen kuin hänet julistettiin persona non 
grataksi. FBI oli alkanut tutkia epäilyjä hänen 
mahdollisesta jordanialaisdiplomaatin rekry-
tointiyrityksestä. Herzog jäi IDF:stä eläkkeel-
le vuonna 1962 kenraalimajurina.

Armeijan jälkeen Chaim Herzog avasi 
yksityisen asianajotoimiston, mutta palasi 
julkiseen tehtävänään toimiessaan Kol Is-
rael radiouutisten sotilaskommentaattorina 
Kuuden päivän sodan aikana 1967. Länsi-
rannan valloituksen jälkeen hänet nimitettiin 
Itä-Jerusalemin, Juudean ja Samarian sotilas-
kuvernööriksi.

Vuonna 1972 hän perusti Michael Foxin 
ja Yaakov Neemanin kanssa asianajotoimis-
to Herzog, Fox & Neemanin, joka on yksi 

Israelin suurimmista asianajotoimistoista.
1975 Herzog nimitettiin Israelin YK:n 

suurlähettilääksi, jossa tehtävässä hän pal-
veli seuraavat kolme vuotta. Tuona aikana 
YK hyväksyi Sionismi on rasismia -julkilau-
suman, jonka Herzog tuomitsi kovin sanoin 
ja kuvainnollisesti repi sen (kuten isänsä oli 
tehnyt Britannian Palestiinan mandaattia kos-
kevan White Paperin). Hän totesi: ”Meille, 
juutalaisille ihmisille, tällä julkilausumalla, 
joka perustuu vihaan, valheeseen ja ylimie-
lisyyteen, ei ole minkäänlaista moraalista tai 
oikeudellista arvoa.”

Vuoden 1981 vaaleissa Herzog astui ensi-
kertaa politiikkaan ja tuli valituksi Knessetiin 
Työväenpuolueen edeltäjän jäsenenä.

Maaliskuun 22. päivänä 1983 Herzog 
valittiin Israelin 6. presidentiksi. Hän astui 
virkaansa 5.5.1983, jossa palveli kaksi viisi-
vuotiskautta siirtyen eläkkeelle 1993.

Valtiovierailullaan Irlantiin vuonna 1985 
Herzog vieraili vanhassa opinahjossaan Wes-

ley Collegessa Dublinissa, jossa avasi irlanti-
lais-juutalaisen museon ja paljasti nuoruuden 
ystävänsä Cearbhall O Dalaighin, Irlannin 
viidennen presidentin patsaan.

Herzog vastusti Saddam Husseinin hal-
lintoa Irakissa kutsuen sitä maailman terroris-
min pesäksi. Hän sanoi maailman jättäneen 
huomioimatta Israelin varoituksia, että Bag-
dadista oli tulossa kansainvälisen terrorismin 
pääkaupunki ja muistutti joidenkin länsimai-
den jopa auttaneen Husseinia kehittämään 
armeijaansa.

Chaim Herzog kuoli vuonna 1997 ja hänet 
on haudattu Herzl-vuorelle Jerusalemiin.

Rabbi Herzog
Nykyisen presidentin isoisä Yitzhak Ha-
Levi Herzog syntyi vuonna 1888 Puolassa, 
josta perhe muutti Iso Britanniaan, Leedsiin 
Yitzhakin ollessa 10-vuotias.  Rabbi-isä vas-
tasi pojan koulutuksesta pitkälle, kunnes 
Yitzhak lähti jatkamaan opintojaan Sorbon-
neen ja myöhemmin Lontoon yliopistoon, 
missä hän väitteli tohtoriksi. Hänen väitös-
kirjansa, joka teki hänet kuuluisaksi juuta-
laisessa maailmassa, sisälsi hänen väitteensä 
löytää uudelleen Tekhelet, sellainen sininen 
väriaine, jota käytettiin aikoinaan tzitzit-tup-
sujen valmistuksessa.

Herzog toimi Belfastin rabbina 1916-1919 
ja hänet nimitettiin Dublinin rabbiksi vuon-
na 1919. Hän kannatti tasavaltalaisia Irlannin 
itsenäissoodan aikana, ja Herzogia alettiinkin 
kutsua Sinn Feinin rabbiksi. Hän jatkoi Irlan-
nin ylirabbina 1922-1936, jonka jälkeen hän 
muutti Palestiinaan seuratakseen rabbi Ab-
raham Isaac Kookia Ashkenazi ylirabbina. 

Herzog tunnettiin myös IRA:n ja sionis-
tisen taistelujärjestö Irgunin kannattajana. 
Myös Puolan hallitus antoi Irgunille salaista 
tukeaan vuonna 1936 toivoen ilmeisesti hel-
pottavansa juutalaisten muuttoa sikäläisistä 
gettoista Palestiinaan.

Britit julkaisivat toukokuussa 1939 White 

Paper -julkilausuman, jolla pyrittiin rajoitta-
maan juutalaisten muuttoa Palestiinan man-
daattiin. Johdettuaan kulkueen Jerusalemin 
kaduilla Hurvan synagogalle hän lausui por-
tailla: ”Me emme voi suostua White Paperiin. 
Aivan kuten profeetat tekivät ennen minua, 
revin sen kahtia.” Mielenkiintoista, että 40 
vuotta myöhemmin, 10.11.1975 suurlähettiläs 
Herzog toisti isänsä eleen YK:n julkilausu-
malle, jossa sionismia verrattiin rasismiin.

Sodan jälkeen Yitzhak HaLevi Herzog 
omisti elämänsä juutalaisten lasten pelasta-
miseksi ympäri Eurooppaa ja palauttaakseen 
heidät vanhemmilleen tai juutalaisiin orpo-
koteihin.

Herzogia pidetään suurena rabbiinisena 
auktoriteettina, ja hän kirjoitti monia kirjoja 
ja artikkeleita. Itse asiassa hänen kirjoituk-
siensa kerrotaan auttaneen muovaamaan us-
konnollisen sionistiliikkeen asennetta kohti 
Israelin valtiota.

Rabbi Yitzhak HaLevi Herzog kuoli vuon-
na 1959 Jerusalemissa 70-vuotiaana.

A

C   Israelin 6. presidentti Chaim Herzog.

B   Presidentti Chaim Herzog vaimonsa Auran kanssa kuu-
mailmapallolennolla Kanadan vierailunsa aikana 1989.

C   Yitzhak HaLevi Herzog toimi Israelin Ashkenazi yli-
rabbina vuosina 1936-1959.
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Arto Perämäki

D  Ilan Ramonin lentämä F-16A operaatio Operassa vuonna 1981.

Operaatio Opera oli 
Israelin ilmavoimien 
operaatio Irakiin 
neljäkymmentä 
vuotta sitten 
(kesäkuu 7. 1981), 
jossa tuhottiin 
irakilaisten 
ydinreaktori 
Osirakissa. 
Operaatioon 
osallistui 
kahdeksan F-16 A 
taistelukonetta ja 
kahdeksan F-15 A 
konetta. 

• Iran oli ostanut 1970-lu-
vulla ydinreaktorin Ranskal-
ta, koska heillä ei ollut itsellä 
teknistä valmiutta sen raken-
tamiseen. Ranska valmisti 
reaktorin 200 miljoonalla 
dollarilla ja tieto vuodettin 
julkisuuteen. Ranskalais-
kirjailija Jean-Pierre van 
Gertin saatua asiasta vihiä 
sekä myös Irakin ja Rans-
kan hallituksen kaupoista, 
hän kirjoitti aiheesta kirjan 
nimeltään ”Salaisuus”. Tieto 
kaupoista levisi luonnolli-

Operaatio Opera
sesti myös mediaan ja isra-
elilaistiedustelun tietoon.

Israel epäili Irakin pyrki-
vän hyödyntämään reaktoria 
laatien oman ydinohjelman, 
mutta Irak ei saanut kumppa-
neita valtion ydinohjelmaan. 
Israel arvioi kesän 1981 ole-
van viimeinen ajankohta, 
jolloin voisi vielä pysäyttää 
reaktorin rakentamistyöt. 
Tavoitteena oli estää maata 
saamasta ydinasetta. Ennen 
ydinpolttoaineen laskemista 
reaktoriin olisi tehtävä isku 
ja estää radioaktiinen las-
keuma, joka voisi surmata 
maan siviilejä.

Israelin tuolloinen pää-
ministeri Menachen Begin 
(1913-1992) toimien vuosi-
na 1977-1983 ministerinä. 
Hän näki kolme vaihtoeh-
toa reaktorin tuhoamiselle; 
diplomatia, sabotaasi tai 
viimeisenä vaihtoehtona so-
tilaallinen hyökkäys. Begin 
päätyi Israelin puolustusvoi-
mien apuun ja suuniteltuun 

nekaupoissa ”onnenpotku” 
Israelille, koska syrjäytetty 
Mohammad Reza Pahlavi 
oli tehnyt hävittäjäkaupat 
liittolaiseltaan Yhdysval-
loilta. Kauppa sisälsi useita 
kymmeniä F-16 hävittäjiä, 
joilla em. isku ja lentomatka 
pystyttäisiin suorittamaan, 
joten koneita myytiinkin 
vaihtoehtoisesti Israelin il-
mavoimille (IAF).

Israelin ilmavoimien 
tuolloinen komentaja Da-
vid Ivry vastasikin välit-
tömästi myöntävästi tar-
joukseen koneista, joiden 
kaupat Iranin Khomeinin 
uusi hallinto ensityökseen 
oli perunut syrjäytettyäänn 
shaahin hallinnon. Ivry ker-
toi vastanneensa heti ”kyl-
lä”, kysymättä keneltäkään 
kuultuaan tarjolla olevista 
maailman huippua edusta-
vista hävittäjistä. Lentoko-
nekauppa hyväksyttiinkin 
hallituksen edustajien myö-
tävaikutuksella. Mukana 
operaatiossa ollut nykyinen 
res.kenraalimajuri Amos 
Yadlin kertoi vuonna 2019 
tapaamisessaan operaation 
jälkeen elossa olevien len-
täjien 38. vuotisjuhlassa mie-
lenkiintoisia yksityiskohtia 
suoritetusta operaatiosta.

Ivry kertoi, ettei siihen 
aikaan ollut GPS:ää eikä 
koneiden ilmatankkausta 
ja muita nykypäivän teknii-
koita apuna, joten operaati-
on suunnittelu oli tärkeää. 
Tehtävään olikin jokaisen 

lentoiskuun. Valmistelut 
aloitettiin jo 1978 ja muka-
na suunnittelussa oli Israelin 
turvallisuuspalvelu Mossad, 
jolla oli jo ennakkotietoa 
materiaalien siirroista Ira-
kiin. Reaktorin ytimen sa-
botointi Etelä-Ranskassa 
varastossa tapahtuneessa 
tulipalossa.

 
Lentosuunnitelma 

kohteeseen
Lentomatka Israelista Irakiin 
oli jopa 1600 km ja paluukin 
piti saada onnistumaan tur-
vallisesti, joka aiheutti pään-
vaivaa reittisuunnittelussa. 
Suunnitelmaan alunperin 
ajateltu hävittäjä F-4 Phan-
tom tai Skyhawk eivät olisi 
kyenneet selviytymään len-
tomatkasta että polttoaine 
riittäisi. Erityisesti Phantom 
tunnettiin suuresta poltto-
aineenkulutuksestaan. Ira-
nissa 1979 tapahtunut val-
lankumous, jossa shaahi 
syrjäytettiin, olikin lentoko-

lentäjän todella keskityttä-
vä, virheisiin ei ollut varaa, 
että polttoaine riittäisi pa-
luumatkalle. Oli valittava 
”taloudellinen” lentonopeus 
– ei todellakaan huippuno-
peuksia käyttäen. Operaati-
on alkaessa jokainen kone 
tankattiin täyteen polttoai-
neen riittämisen kannalta. 
Alunperin suunnitelmissa oli 
lähettää neljä konetta. mutta 
määrä lisättiin kahdeksaan. 
Lentäjistä seitsemän oli ko-
keneita ja kahdeksas oli 
Ilan Ramon, jonka tehtävä 
oli valmistella lentokarttaa ja 
paluumatkan onnistuminen 
takaisin. Hän tuli myöhemin 
tunnetuksi ensimmäisenä 
israelilaisena astronautti-
na vuonna 2003 Columbia 
sukkulan katastrofissa, jossa 
hän menehtyi paluumatkalla 
miehistön mukana.

Lento-osastoa johtanut 
nykyinen res.eversti Zeev 
Raz kertoikin, että oli jo 
pelkästään historian ironi-

aa, että Iranille tarkoitetut 
hävittäjät myytiinkin Isra-
elille. Hän kertoikin, että 
mukana olleella Ilan Ra-
monilla oli suuri ja tärkeä 
rooli suunnittelussa, jolla 
polttoaineen kulutus pidet-
tiin siedettävänä. Ramonin 
menehtymisen jälkeen suk-
kulaonnettomuudessa hä-
nen muistolleen perustettu 
Ramon-säätiö auttaa nuoria 
sotilasuralla.

Operaation toteutus
Reservin prikaatikenraali, 
operaatiossa mukana ol-
lut Relik Shafir kertoi 40 
vuotta operaation jälkeen, 
että isku tuhota Iranin ydin-
reaktori, oli yksi Israelin 
rohkeimmista hyökkäyksistä 
maan rajojen ulkopuolella. 
Lentoa harjoiteltiin eri simu-
laatioversioissa kuukausia ja 
operaatiolla oli kaksi selvää 
tavoitetta – tuhota reaktori 
ja palata turvallisesti kotiin. 
Shafir kertoi ensireaktionsa 

© IAF 

C  Osiraqin reaktori Irakissa ennen Israelin tuhoamista 1981.
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olleen lähes shokki kuultu-
aan tehtävästä, ja kertoi ettei 
ollut kuullutkaan, että Ira-
kissa oli valmisteilla ydinre-
aktori. Konetyyppi F-16 oli 
uusi ja sillä ei oltu lennetty 
näin pitkiä matkoja. Kou-
lutuksessa tuli huomioida 
myös kohteen läheisyydes-
sä olevat ilmapuolustusjär-
jestelmät.

Ennen lähtöä arvioitiin, 
että kahdeksasta koneesta 
kaikki eivät palaisi, arvioi-
tiin ainakin kahden joutuvan 
alasammutuksi. Lentäjät va-
rustettiin ruualla ja mukaan 
jokainen sai vielä 1 000 Ira-
kin dinaarilla, jolla täytyisi 
”ostaa tiensä ulos” maasta, 
jos kone tulisi alasammu-
tuksi. Samalla korostettiin 
kuitenkin, että kaikkein 
tärkein asia olisi, että kaikki 
palaisivat turvallisesti konei-
neen kotiin. Jokainen lentäjä 
ymmärsi tehtävän todellisen 
historiallisen merkityksen.

Operaation alkuperäinen 
nimi oli Ammunion Hill 
(Scopus-vuorella), tukikoh-
ta josta käsin Israel valtasi 
kuuden päivän sodassa itä-
Jerusalemin alueen takaisin. 
Nimi muutettiin Operaksi, 
kun pääministeri Menachem 
Begin oli saanut tietää sil-
loisen oppositiojohtajan 
saaneen mahdollisesti vihiä 
operaatiosta.

Operaatioon osallistuneet 
kahdeksan lentäjää olivat: 
Ze´ev Raz, Amos Yadlin, 
Dobbi Yoffe, Hagai Katz, 

Amir Nachumi, Iftach 
Spector, Relik Shafir ja 
Ilan Ramon. Kaikki elossa 
olevat ovat eläkkeellä olevia 
ilmavoimien entisiä joukko-
osastojen komentajia tms. 
sotilasarvoiltaan everstistä 
aina prikaatikenraaleihin.

Operaatiossa jouduttiin 
poistamaan osa F-16 polt-
toainesäilöstä, jotta saatiin 
tilaa hyökkäyksessä käytet-
täville raskaille ammuksille. 
Operaatio alkua jouduttiin 
ainakin kerran siirtämään 
myöhempään ajankohtaan. 
Lento tehtiin matalalla, 
etteivät tutkat pääsisi rea-
goimaan liikkuvaan lento-
osastoon. Jordanian kunin-
kaan Husseinin (nykyisen 
kuninkaan isän) kerrottiin 
olleen Aqabassa (Eilatia 
vastapäätä) lomailemassa 
nähtyään Israelin hävittäjä-
osaston ohittavan alueen. 
Hän oli tehnyt ilmoituksen 
(varoituksen), joka ei ilmei-
sesti koskaan tavoittanut 
Irakin sotilasjohtoa.

Lentoreittiä simuloitiin uu-
sien hävittäjien ominaisuuk-
siin tutustumalla mm. Väli-
meren yllä. Hyökkäysreitti  
kulki linjalla  Eilat – Punai-
nen meri – Pohjois-Saudi-
Arabia – Irak. Meneillään oli 
Irakin ja Iranin vuonna 1980 
alkanut sota, joka helpotti 
hävittäjien soluttautumista 
Irakiin lännen suunnasta. 
Isku Irakin ydinlaitokseen 
Osirakissa onnistui, vaikka 
operatiivisesta navigoinnista 

kohteeseen viimeisenä ko-
neena lentänyt Ilan Ramon 
kertoi pelänneensä operaa-
tion aikana alasampumista.

Iskussa ydinlaitokseen 
sai surmansa kymmenen 
irakilaissotilasta ja ranska-
laissiviili.

Länsimaat tuomitsivat 
Israelin iskun ja erityisesti 
Ranska oli kriittinen teknii-
koidensa tuhoutumisesta. 
Tiedustelutiedot osoittivat 
tuolloin, että Iran olisi saa-
nut ydinaseen noin vuo-
dessa. Israel oli yrittänyt 
diplomatialla estää Ranskan 
hankkeen – siinä onnistu-
matta, ja päätyi sotilaalliseen 
ratkaisuun estääkseen uh-
kan Israelia vastaan. Tuol-
lon myös

Yhdysvallat tuomitsi Isra-
elin toimet ja viivästytti len-
tokonekauppoja loppujen 
F-16 koneiden osalta. Myö-
hemmin Yhdysvallat kui-
tenkin kiitti Israelin toimia 
Irakin ydinhanketta vastaan.    

Iranin tuleva ydinuhka 
Israelille?

Neljäkymmentä vuotta myö-
hemmin (2021) Israel on 
tilanteessa, jossa sen ole-
massaoloa on uhannut jo 
kymmeniä vuosia Iranin hal-
linto. Avoimesti Iranin johta-
ma hallitus lähes viikottain 
uhkaa ”tuhota sionistivaltio 
Israelin”. Iranin ydinohjelma 
toteuttaa ratkaisuja, joilla 
se luo edellytyksiä uraa-
nia jatkojalostamalla luoda 

ydinase, jolla voisi toteuttaa 
uhkauksen Israelia ja län-
simaita kohtaan. Uraanin 
jalostustaso maanalaisissa 
laitoksissa sentrifugeilla 
ylittää jo ns. käytön siviilitar-
koituksiin. Kansainvälinen 
Atomienergia-säätiö (IAEA) 
seuraa tarkastuksin Iranin 
tuotantoa, jota on nyt pii-
lotettuna hajalleen sijoitet-
tuna eri kohteissa. Kohteet 
on nimetty sotilaskohteiksi, 
joten atomienergiasäätiön 
tarkastajien työ kohteisiin 
vaikeutui ja lopulta loppui.

Iran kiertää sopimusta 
vuodelta 2015, jossa YK:n 
turvallisuusneuvoston vii-
si pysyvää jäsentä Kiina, 
Ranska, Venäjä, Yhdysvallat, 
Iso-Britannia ja Saksa (P5 
+1), sopivat yhdessä Iranin 
ydinohjelmasta. Yhdysvallat 
irtautui sopimuksesta 2018 
Iranin sopimusrikkeiden 
vuoksi (uraanin jalostusas-
teen nosto ydinasetasolle, 
ballististen ohjusten kehit-
tely ja testaukset ym.). Ira-
nissa pidettiin kesäkuussa 
2021 presidentinvaalit, jos-
sa voittaja Ebrahin Raisi 
jatkaa edeltäjänsä linjaa pe-
rustellessaan saada oikeu-
tus uraanin jalostukselle 
ydinasetasolle, jatkaen bal-
lististen ohjusten ohjelmaa ja 
kieltäen IAEA:n tarkastajien 
pääsyn maahan. Lopullinen 
ohjeistus maassa tapahtuu 
aina uskonnollisen johtajan 
Ali Khamenein kautta.

Israelin uusi kesäkuussa 

2021 aloittaneen hallituk-
sen PM Bennett näkeekin, 
että Israelin tulee olla val-
mis tarvittaessa pysäyttä-
mään Iranin ydinohjelma 
– jos kukaan muu maa ei 
tee mitään asian suhteen. 
Samoilla linjoilla on UM La-
pid kuultuaan Iranin uuden 
presidentin virkaanastujais-
puheen. Samaan aikaan 
Itävallan Wienissä oli käyty 
jo kuukausia neuvotteluja 
ydinohjelman ”päivittämi-
seksi” Yhdysvaltojen tultua 
uudelleen mukaan demo-
kraattipresidentti Bidenin 
johdolla. Neuvotteluissa 
Iran vaatii kansainvälisten 
pakotteiden poistamista 
maataan kohtaan, jotka on 
luotu ydinohjelmarikkeiden 
vuoksi.

Nimetön israelilaisvi-
ranomainen kertoi kanava 
12:lle: ”…ettei Israelilla ole 
muuta vaihtoehtoa, kuin 
aloittaa valmistella hyök-
käyssuunnitelmia Iranin 
ydinaseohjelmalle”.

Samalla Iran kasvattaa 
uraanimäärää maanalaisissa 
kallioon kaivetuissa laitok-
sissaan.

Puolustusministeri Benny 
Ganz on samoilla linjoilla 
kertoen ”kaikkien vaihto-
ehtojen olevan avoinna” 
lopettaa Iranin laiton ydin-
ohjelma. Uraanin jalostus 
sentrifugeilla ylitti jo 60 %:n 
puhtauden ollen esiaste 
ydinaseen vaatimalle 90 %:n 
tasolle ja mahdollisesti val-

miina jo vuoden 2021-2022 
aikana.

Mitä tulee mahdolliseen 
Israelin operaatioon (ilma-
teitse), se on monin verroin 
haastavampaa kuin 40 vuot-
ta sitten Irakiin suuntautu-
neessa operaatio Operan 
iskussa. Iranissa kohteet 
ovat syvällä kallion sisässä, 
hajautettuna ja täten vai-
keampina tavoittaa. Toki 
Iranissa on ”sattunut harvi-
naisia tulipaloja, räjähdyksiä 
ja tietojärjestelmien kaatumi-
sia” viime vuosina, joista on 
syytetty Israelia. Toki muis-
tamme vuodelta 2010 ns. tie-
tokonevirus (mato) Stuxne-
tin, joka pääsi Iranin Buseh-
rin ydinlaitoksen koneisiin 
tuhoten mittavan määrän 
mm. ylikierroksille joutu-
neita uraanin jalostukseen 
käytettyjä jalostussentrifu-
geja – asia, josta epäillään 
Israelia, mutta todisteita ei 
ole vielä tuotu julkisuuteen.

     
Lähteet:  
• The Jerusalem Post : ”IDF releases 
new fotage of Ilan Ramon discus-
sing Operation Opera”/ June 22. 
2021/ By Anna Ahronheim.
• The Jerusalem Post : 40 years sin-
ce Operation Opera, attack against 
Iran, ”would be different ”/ June 
20.2021/ By Anna Ahronheim.
• The Times of Israel: ” 38 years la-
ter, pilots recall how Iran inadver-
tently enabled Osiraq reactor raid 
”./ June 10.2019/ By TOI staff.
• The Times of Israel: ”TV: Israeli 
officials warn ”no choice” but to 
ready attack plans after Raisi Win 
”/ June 19.2021/ By TOI staff.
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• Kulunut vuosi 2021 on ollut jälleen ennä-
tyksellinen Israelissa, kun katsotaan kerättyjä 
start-up investointeja ensimmäisen puolen 
vuoden aikana, jolloin Israelilaiset tekno-
logiayritykset keräsivät 11,9 miljardia USD 
rahoitusta. Hyvänä vertailukohtana toimii 
vuoden 2020 aikana kerätty rahoitus, joka 
oli kokonaisuudessaan 10,3 miljardia USD. 
Kyberturvallisuus, FinTech, Enterprise Solu-
tions ja IoT olivat eniten rahaa keränneet 
toimialat. Historiallisesti amerikkalaiset sijoit-
tajat ovat hallinneet isompia kasvukierroksia, 
mutta nyt heidän merkitys on kasvanut myös 
pienemmissä rahoituskierroksissa. 

Israelin T&K investoinnit ovat 4.9% 
BKT:sta (EU keskiarvo 2%, vuonna 2018) 
joka on maailman korkein asukaslukuun 
suhteutettuna. On kuitenkin tärkeää huo-
mata, että noin 85% tästä tulee yksityisel-
tä puolelta ja noin puolet monikansallisilta 
yrityksiltä. Israelissa on myös eniten start-
uppeja ja riskisijoittajia maailmassa asukas-
lukuun suhteutettuna. Israelissa toimivan yli 
9,500 aktiivisen teknologiayrityksen merki-
tys yhteiskunnalle on muutenkin merkittävä. 
Yrityksissä työskentelee noin 10% Israelilai-
sista ja ne tuottavat 15% Israelin BKT:sta. 
Lisäksi noin 25% kaikista tuloveroista tu-
lee teknologiayritysten työntekijöiltä ja ne 
muodostavat 43% Israelin viennistä. Maassa 
toimii myös yli 400 monikansallisen yrityk-
sen innovaatiokeskusta tai T&K-yksiköitä, 
joiden merkitys ekosysteemissä on huomat-
tava. Huomattavan T&K panostuksen lisäksi, 
nämä työllistävät yli 68,000 ihmistä ja suurim-
mat toimialat ovat Enterprise Applications, 
Security, Industrial Technologies ja Mobile 
Applications.

Tel Aviv kasvun veturina ja siirtymä 
start-up valtiosta scale-up valtioksi  

Tel Avivin rooli Israelin innovaatio ja start-up 
ekosysteemissä on noussut yhä merkittäväm-
mäksi ja Tel Avivin metropolialueella toimii-
kin 47% Israelilaisista teknologiayrityksistä 
ja vuonna 2020 Tel Avivissa toimivat tekno-
logiayritykset keräsivät 48% kaikista Israelin 
teknologiayritysrahoituksesta

Israelissa on havaittavissa selkeä siirtymä 
”start-up” valtiosta ”scale-up” valtioksi ja 
maassa onkin nykyään jo noin 62 unicornia, 
joista 4 saavutti tämän vaiheen kesä-heinä-
kuussa 2021. Tätä havaintoa vahvistaa myös 
että, keskimääräinen aika jona Israelilainen 
teknologiayritys kasvaa unicorniksi on nyky-
ään kuusi vuotta, joka on puolet vähemmän 
kuin viimeisen vuosikymmenen aikana. 

Vahvat toimialat ja mahdollisuudet 
suomalaisyrityksille

Kyberturvallisuus on yksi Israelin suurimmis-
ta teknologia-aloista ja globaalissa mittakaa-
vassa 41% sijoituksista on tehty Israeliin ja 
lisäksi paikalliset Kyberturvallisuus unicornit 
kattavat 33% maailman unicorneista tällä toi-
mialalla. Yki syy vahvan kasvun taustalla on 
Be’er Shevassa sijaitseva Kyberturvallisuuden 
osaamiskeskus, joka päätettiin avata 2014 
valtion johdolla. Sen ekosysteemi tuo yhteen 
tehokkaasti koulutuksen (Ben Gurion Yli-
opisto), suuryritykset ja start-up:t (Gav Yam 
Negevin teknologiapuisto), riskisijoittajat, 
valtion edustuston (mm. Kansallisen Cyber 
Security Direktoraatin vetämä CERT) sekä 
Israelin armeijan ja poliisin johtavat tekno-
logia –ja tiedusteluyksiköt. Yksi maailman 
johtavista Kyberteollisuuden toimintaympä-
ristöistä avaa mahdollisuuksia myös suoma-
laisyrityksille mm. yhteistyöhankkeiden ja 
tutkimusyhteistyön merkeissä.

Myös Terveysteknologia on Israelin vah-
vimpia innovaatioekosysteemin osa-alueita. 
Vuosiksi 2018-2022 suunniteltu strategia 
”The National Program for Digital Health as 
a Growth Engine” on asettanut tavoitteeksi 
nostaa Israelin digitaalinen terveystoimiala 
yhdeksi maailman johtavimmaksi tuoden 
yhteen kliinisen ja akateemisen tutkimuk-
sen sekä luoda siitä kansallisen kasvumoot-
toritoimialan. Se on luonut jo lähes 700 
digitaalista terveysteknologia yritystä joista 
lähes neljännes (22.7%) toimii digitaalisen 
terapeutiikan alalla ja lisäksi etätarkkailu 
(Remote Monitoring) (19%) sekä päätöksen 
teon tukijärjestelmät (18.1%) ovat vahvoja 
sektoreita.

Digitaalisella terveyssektorilla toimii noin 
180 aktiivista sijoittajaa, noin 40 monikan-
sallisen yrityksen innovaatioyksikköä sekä 
yli 50 innovaatiokeskusta joissa mukana 19 
kiihdyttämöä. Israelin Health Maintenance 
Organization (HMO), jotka kattavat lähes 
koko väestön, ovat keränneet ja ylläpitäneet 
digitaalisia potilasrekisterejä yli 25 vuoden 
ajan. Osana kasvumoottoristrategiaa on 
myös tehostaa datan sekundaarista käyttöä, 
joka avaa mahdollisuuksia suomalaisille ter-
veysteknologiayrityksille ja sektoreille. Israel 
on tunnettu vahvana B2B ekosysteeminä ja 
Terveysteknologia-ala ei ole tästä poikkeus, 
74% sektorilla toimivista start-up:sta tarjoavat 
B2B ratkaisuja.

Energiasektori on käymässä läpi usei-
ta rakenteellisia muutoksia, jotka tarjoavat 
mahdollisuuksia myös suomalaisille toi-
mijoille ja innovatiivisille ratkaisuille – (1) 
Kansallisia uusiutuvan energian, pääasiassa 
aurinkoenergia, tavoitteita on nostettu niin 
että tuotanto tulisi kattaa 20% vuoteen 2025 
mennessä ja 30% vuoteen 2030 mennessä; 
(2) sähköntuotannon infrastruktuuria uu-

distetaan; (3) maakaasun osuutta lisätään 
energiatuotannossa; (4) kuljetussektorilla 
sähkö –ja vety ratkaisuja lisätään. Israelin 
Energia Yhteisö (EnergyCom) on alan aktiivi-
nen toimija, joka haluaa lisätä kansainvälistä 
yhteistyötä hyväksi havaittujen ratkaisujen 
tuomisen Israeliin.

Israel on tunnettu monista vesiteknologia– 
ja CleanTech ratkaisuista teollisella puolella, 
mutta toimivien Kiertotalous – ja Kestävän 
kehityksen ratkaisujen implementointi kulut-
tajapuolella (pois lukien vesiteknologia) on 
monella alalla vielä alkuvaiheessa ja tämä 
avaakin mahdollisuuksia vahvalle suoma-
laiselle osaamiselle. Vaikka uusi hallitus ei 
ole vielä julkistanut tarkkoja tavoitteitaan, 
odotetaan sen kuitenkin ilmoittavat suurista 
Kiertotalouteen keskittyvistä investoinneista 
ja lisäksi Elinkeino – ja Kauppaministeriö 
jatkaa kansallisen Kiertotalous suunnitelman 
kehittämistä.

Keinoäly on noussut yhdeksi johtavaksi 
teknologiasektoriksi Israelissa ja vuonna 
2020 95% yksityisistä sijoituksista keskeisillä 
sektoreilla tehtiin yrityksiin jotka hyödyntä-
vät Keinoälyä ydinratkaisuissaan. Hallituksen 
kansallista Keinoäly -, tai Quantum, suun-
nitelmaa, ei ole vielä julkaistu, mutta sen 
odotetaan keskittyvän vahvasti infrastruktuu-
ri sijoituksiin High Performance Computing 
(HPC) ja Natural Language Processing (NLP) 
osa-aluilla.

Team Finland tiimi keskittyy Israelissa 
pääasiassa Energia, Terveysteknologia, Bio-
ja Kiertotalous, Kyberturvallisuus ja FinTech 
ratkaisuihin.

Kirjoittaja on Kansainvälisen liiketoiminnan 
erityisasiantuntija Suomen suurlähetystössä 
Tel Avivissa. Kirjoitus on julkaistu Ulkominis-
teriön nettisivulla 19.8.2021.

Katsaus Israelin start-up- ja innovaatioekosysteemiin
Sami Jääskeläinen
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Ari Rusila

Heinäkuun 2021 lopussa 
kahdeksan Iranin opposition 
edustajan valtuuskunta vieraili 
Israelissa osallistuakseen 
Institute for Voices of Liberty 
(IVOL) instituutin poliittisiin ja 
kulttuurisiin tapaamisiin.  

• Tämä oli ensimmäinen iranilaisdelegaation 
vierailu Israeliin sitten shaahin vallastasyök-
syn 42 vuotta aiemmin.  Nämä tapaamiset 
voivat luoda perustan Israelin ja Iranin tu-
leville suhteille ajatollahien diktatuurin ro-
mahtamisen jälkeen.  Mainittakoon, että yksi 
valtuuskunnan jäsen, Teheranissa syntynyt 
Ellie Cohanim, toimi aiemmin USA:n ulko-
ministeriössä erikoislähettiläänä vastuullaan 
tarkkailla ja taistella antisemitismiä vastaan.  

Iranin shaahi Mohammad Reza Pahlavin 
aikaan Israel ja Iran omasivat hyvät suhteet 
noin 30 vuoden ajan.  Delegaation jäsenet 
ulottivat hyvät suhteet kauemmaksikin his-
toriaan eli Kyyros Suuren (noin 576–529 
eaa.) aikakauteen;  hän nimittäin salli baby-
lonialaisten karkottamien juutalaisten pala-

Iran, Israel ja siviilit 

ta Israeliin.  Delegaation jäsenet visioivatkin 
”Cyrus Accordsia” eli uudistunutta ystävyyttä 
iranilaisten ja israelilaisten kesken jo osin 
toteutuneen  ”Abraham Accordsien” tapaan, 
jolla Israel on normalisoinut suhteitaan muu-
tamiin muslimimaihin.  

Erään valtuuskunnan jäsenen sa-
noin: ”Teemme yhdessä historiaa – kuten 
kollegani iranilaisia   toisinajattelijoita ja enti-
siä poliittisia vankeja – merkitsevät histori-
allista ensimmäistä kertaa tällä vierailullaan 
Israeliin solidaarisuutensa juutalaisvaltiolle ja 
juutalaiselle kansalle.” 

Vierailu osoittaa Iranin opposition tuen 
Israelille sen jatkuvassa taistelussa terroristi-
ryhmien Hizbollahin, Hamasin ja Palestiinan 
islamilaisen jihadin (PIJ) kanssa, jotka kaikki 

ovat Iranin sponsoroimia.
Vierailunsa aikana irani-

laiset tapasivat Israelin ul-
koministeriön ja armeijan 
edustajia sekä turvallisuus-
asiantuntijoita keskustel-
lakseen erilaisista uhkista, 
joita Israel kohtaa, erityi-
sesti Hizbollahin taholta. 
Valtuuskunta vieraili Israelin 
kaupungeissa lähellä Gazan 

Valtuuskunta kuvasi elämän todellisuutta 
Iranin hallinnon aikana ja korosti eroja hal-
linnon ja Iranin kansan välillä. Dissidentit 
etsivät Israelin tukea uudelle demokraatti-
selle liikkeelle Iranissa. Erään valtuuskunnan 
jäsenen sanoin: ”Järjestimme tämän historial-
lisen tehtävän Israeliin osoittaaksemme va-
paiden iranilaisten solidaarisuuden Israelin 
kansan kanssa ja erottaaksemme vapautta 
etsivät Iranin ihmiset rikollisesta, kyvyttö-
mästä ja korruptoituneesta hallinnosta, joka 

B    Iranilaisdelegaatio Israelissa (v-o): Ahmad 
Batebi, Ellie Cohanim, Amir Hamidi, Foad 
Pashai ja Ben Tabatabaei. © Heritage

kaistaa ja pohjoista rajaa sekä Jerusalemissa.
Vaikka Iranin islamilainen hallinto on an-

tisemitistinen, osa iranilaisten uudesta suku-
polvesta on avoin ystävällisille suhteille Is-
raelin kanssa. Julkinen mielipide iranilaisten 
nuorten keskuudessa ei ole täysin sama kuin 
radikaalin shiialaisen teokratian ideologinen 
propaganda. Israelin ja Iranin välisellä ys-
tävyydellä on historiallinen perusta, jonka 
mullahien kansanmurharetoriikka on peit-
tänyt vuodesta 1979 lähtien.

A    Delegaation jäsen Ellie Cohanim 
haastattelee paria muuta valtuus-
kuntalaista. 

B    "Proud to be with my dear (Iranian) 
friend Saeid Mollaei in Tokyo 2020." – Sagi 
Muki, Israel.
Mollaei (judon maailmanmestari v. 2018 
ja Muki (vuoden 2019 maailmanmesta-
ri) ystävystyivät ja Tokiossa antamassaan 
haastattelussa omistikin olympiahopeansa 
myös Israelille sanoin: ”Kiitos Israelille kai-
kesta hyvästä energiasta - tämä mitali on 
omistettu myös sinulle ja toivon, että israeli-
laiset ovat tyytyväisiä tähän voittoon, todah 
[kiitos hepreaksi].” (Lähde: JPost)

A



21 JEDIDUT • 3 / 202120JEDIDUT • 3 / 2021

D    FB -kuvakappaus TEDx ruohonjuuuritason tapah-
tumasta.

on pakottanut itsensä niihin.” (Lähteet: BESA, 
Heritage)

Urheilukin 
yhdistää

Iranilaissyntyinen judoka Saeid Mollaei voit-
ti hopeamitalin Tokion 2020 olympialaisissa  
Mongolian joukkueen edustajana. Mollaei 
pakeni Iranista vuonna 2019 sen jälkeen, 
kun iranilaisviranomaset määräsivät hänet 
häviämään maailmanmestaruuskisojen semi-
finaaliottelun, jotta vältettäisiin finaaliottelu 
Israelin judoka Sagi Mukia vastaan. Mollaei 
sai kansalaisuuden Mongoliassa pian tämän 
jälkeen ja valittiin kilpailemaan maan lipun 
alla Tokion 2020 (2021) olympialaisissa.

Varjosotaa
Länsimaiden valtamediassa Iranin ja Israelin 
suhteet näyttäytyvät lähinnä erilaisten selkka-
usten uutisointina kuvastaen kyseisten mai-
den jo vuosikymmeniä  käymää “varjosotaa”.  
Usein selkkaukset liittyvät Iranin ydinaseoh-

jelmaan sekä Israelin monipuolisiin iskuihin 
tätä ohjelmaa vastaan.  

Sotaa käydään lähinnä välillisesti Iranin 
käyttäessä Hizbollahia apunaan hyökkäyk-
siin lähinnä Syyriasta ja Israelin iskiessä Ira-
nin vallankumouskaartin asemiin Syyriassa 
sekä sen ohjuksien ja ohjusteknologian kul-
jetuksiin ja tukikohtiin Libanonissa.  Tämän 
lisäksi sota on ulottunut viime vuosina kas-
vavasti myös siviilipuolelle mm. kauppalai-
voihin, satamiin ja yhdyskuntarakenteeseen.  

Yhteistyötä 
viharetoriikasta huolimatta

“Under these explicit humanitarian circum-
stances, I granted her asylum without hesita-
tion,” (Minister of Interior Aryeh Deri)

Israelin ja Iranin keskinäiset suhteet liene-
vät nyt kautta aikain alhaisimmalla tasolla. 
Sotauutisointi luo rajoittuneen ja pelkistetyn 
kuvan Iranin ja Israelin ja erityisesti irani-
laisten ja israelilaisten keskinäisistä suhteista. 
Sotapropagandan keskellä saattaa olla yllät-
tävää, että nykyisin Iranissa asuu noin 8.000-
25.000 juutalaista, heitä kohdellaan muodol-
lisesti, ei aina käytännössä, tasa-arvoisesti, 

he ovat vapaita harjoittamaan uskontoaan 
ja edelleen ovat tunnustettu uskonnollinen 
vähemmistö ja Iranin parlamentissa on myös 
varattu paikka Iranin juutalaisten edustajalle.

Vihamielisyydestä huolimatta Israelin ja 
Iranin välillä on ruohonjuuritasolla nähtävis-
sä, edellisten lisäksi, päinvastaisiakin, tosin 
pieniä, ilmiöitä joista seuraavassa muutamia 
esimerkkejä: 

Kansalaisaktivismi Israelin suhteen Lähi-
idässä ja ulkomailla tukee osin usein reaa-
lipolitiikkaa eli se on valjastettu – ylhäältä 
ohjattujen – poliittisten päämäärien eteen 
osaksi hybridisodankäyntiä esimerkkinä 
vaikkapa boikottiliike (BDS), Gazan saar-
ron murto (flotillat), Vapaa Palestiina (joelta 
mereen), Suuri paluumarssi, eräät settlerien 
ääriryhmät jne.  Tästä huolimatta alueella 
on myös aidompia vuosikausia toimineita 
ruohonjuuritason liikkeitä kuten vaikkapa 
Peace Factory tai TEDx -tapahtumat.

Heinäkuussa 2013 pidetyn Jerusalemin 
kansainvälisen filmifestivaalin kunniavieraa-
na oli iranilainen – noin 50 elokuvapalkin-
toa saanut – ohjaaja Mohsen Makhmalbaf, 
joka nyt palkittiin työstään edistää vapautta 
ja demokratiaa Iranissa. Makhmalbafin uusi 
elokuva – The Gardener – puolestaan on 
ensimmäinen Israelissa kuvattu iranilainen 
filmi sitten vuoden 1979 vallankumouksen. 
Makhmalbaf oli ensimmäinen korkean pro-
fiilin iranilainen taiteilija ja vallankumouksel-
linen (hän vietti yli neljä vuotta vankilassa 
shaahin vastaisesta toiminnasta) vuosikym-
meniin Israelissa. Vallanpitäjät Iranissa eivät 
luonnollisestikaan pitäneet tapahtuneesta. 
Toisaalta yli 80 iranilaista oppinutta, oppo-
sition edustajaa ja ihmisoikeusaktivistia ilmai-
si avoimesti tukensa Mohsen Makhmalbaf‘n 
päätökselle tulla Israeliin. 

Iranilainen bloggari ja toimittaja Nada 
Amin sai turvapaikan Israelista, Israelin 
sisäministeri Aryeh Deri vahvisti 6.8.2017. 

Amin oli pakolaisena Turkissa hakenut tur-
vapaikkaa edelliset kolme vuotta, ja häntä 
uhkasi karkoitus Iraniin, jossa puolestaan oli 
mahdollisesti odottamassa kuolemantuomio.  
Jerusalemin toimittajayhdistys ja Kansallinen 
toimittajayhdistys Israelissa pyysivät sisämi-
nisteriltä Aminille apua ja anomukseen suos-
tuttiin.

Aiemmin mm. Jerusalem Postin artikkelin 
mukaan Jerusalemin Hebrew Universityn 
kemian professori Renata Reisfeld on kut-
suttu Teheranissa julkaistavan kansainväli-
sen “International Journal of Environment, 
Energy and Waste” -lehden toimituskuntaan 
ja Reisfeld epäröimättä hyväksyi tarjouksen.

Edelleen tieteen puolella Israel osallistuu 
merkittävään tieteelliseen Jordaniassa toteu-
tettavaan hankkeeseen yhdessä mm. Iranin 
kanssa. Israelin, Jordanian, Iranin, Turkin, 
Pakistanin, Kyproksen, Egyptin ja Palestiina-
laishallinnon hallitukset toteuttavat yhdessä 
SESAME [Synchrotron-light for Experimental 
Science and Applications in the Middle East] 
-hankkeen, jossa synktronisäteilyllä tutkitaan 
ihmissoluja viruksista atomeihin tarkkuudel-
la, joka muin keinoin olisi mahdotonta.  

• Artikkelien kirjoittamista   

   40 vuoden kokemuksella

• Lehtien ja esitteiden 

   taittopalvelua

• Järjestö- ja asiakaslehtiä  

   myös avaimet käteen  

   -periaatteella, kuten  

   tämäkin Jedidut -lehti

FAKTAPRO OY
Jänismäki 1 A
02940 Espoo
p. 050 912 7332
kimmo.janas@faktapro.fi
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Traagisen Haifan 
ympäristössä vuonna 
2010 tapahtuneen 
suuren maastopalon 
jälkeen Israelin 
hallitus päätti 
hankkia uudenlaista 
välineistöä 
jokavuotisten 
maastopalojen 
torjuntaan. Israel osti 
Espanjasta käytettyjä 
Air Tractor 802F 
lentokoneita.

• Air Tractor lentokoneet 
ovat valmistettu kuvaavan 
nimensä mukaisesti ilmassa 
toimiviksi työkoneiksi. Ko-
neet kykenevät ottamaan 
noin 3 tonnin vesikuorman 
ja vajaan tonnin polttoai-
nemäärän. Toiminta-aikaa 
yhdellä tankkauksella on 
kolme tuntia. Vesikuormas-
ta jopa 20% voidaan korva-
ta paloa hidastavalla kemi-
kaalilla. Täydellä lastilla Air 
Tractor voi luoda noin sadan 
metrin pituisen maastopaloa 
estävän vyöhykkeen. Teh-
tävänä on siis enemmänkin 
rajoittaa paloja kuin sam-

muttaa niitä. Maastopalot 
sammutetaan loppuun aina 
maasta käsin.

Israelissa koneet on si-
joitettu kahdelle kentälle, 
Megiddoon pohjoisessa ja 
Kedmaan etelässä. Kaik-
kiaan koneita on hankittu 
14kpl, aluksi ostettiin 6 kpl 
vuonna 2011 ja lisähankinta 
tehtiin 2015. Yksi koneista 
tuhoutui teknisestä viasta 
johtuneessa onnettomuu-
dessa vuonna 2012. Toissa 
vuonna yksi kone joutui 
vahingossa oman rajapar-
tion käsiaseiden tuleen ja 
sai useita tuuletusreikiä eri 
puolille konetta. Onnek-

Air Tractor-koneet pystyvät 
ilmavoimille tyypilliseen 15 
minuutin lähtövalmiuteen 
ja kolmen tonnin kuormal-
la on myös todellista vai-
kutusta maastossa. Koneet 
voidaan uudelleen tankata 
vain noin 10 minuutissa, jo-
ten kohteella ollaan etäisyy-
destä riippuen varsin pian 
uudestaan. Lentue siirrettiin 
poliisin alaisuuteen vuonna 
2016.

Koneita käytetään yleen-
sä pareittain ilman erillistä 
johtokonetta. Osastolennon 
muoto on kohtuullisen avoin 
ja lastin pudotus tapahtuu 
enemmänkin jonomuodos-
sa. Siirtolennot näyttävät 
tapahtuvan paljolti sotilas-
ilmailusta tutussa ns. etsin-
tämuodossa, jolloin koneet 
lentävät vajaan kilometrin 
etäisyydellä toisistaan mel-
kein rinnakkain, johtokone 
vain hieman edempänä.

Tarkkuutta ja väriä
Vettä voidaan pudottaa Air 
Tractorista myös vähän ker-
rallaan esimerkiksi pistemäi-
seen kohteeseen ja tarkastaa 
tai täydentää sitten uudella 
kierroksella pudotuksen 
tarkkuus ja teho. Varsin-
kin suurten maastopalojen 
yhteydessä veden sekaan 
laitetaan paloa estävää ke-
mikaalia ja väriainetta. Värin 
tarkoitus on merkata maas-
toon jo tehdyt alueet, jotta 
seuraava lentäjä näkee mistä 
jatkaa. Väriaine auttaa myös 

Jukka Nieminen

Traktorit Israelin ilmatilassa

si lentäjä sai vain henkisiä 
hiertymiä omien sotilaiden 
rei’ittäessä hänen työkalu-
aan ilmavammaksi.

Ennen Air Tractor-lentu-
etta Israelissa oli vain muu-
tamia hieman pienempiä, 
enemmän lentolannoituk-
siin ja -myrkytyksiin käytet-
täviä koneita. Niitä operoiva 
yhtiö ei voinut kuitenkaan 
taata kuin 90 minuutin läh-
tövalmiuden ja koneilla oli 
vain reilun tonnin vesikuor-
ma, joten niiden teho maas-
topalojen rajauksiin oli aut-
tamattoman vähäinen.

Alun alkaen Israelin ilma-
voimien käyttöön hankitut 

maassa toimivia varsinaisten 
sammutustöiden suunnitte-
lussa.

Yksi suurimpia metsäpa-
lo-operaatioita Israelissa oli 
vuonna 2017 kun laajassa 
tuhopoltto-aallossa maas-

topaloja oli yhtä aikaa yli 
80. Omien koneiden mää-
rä ei tietenkään riittänyt, 
joten useat maat lähettivät 
apua Israeliin korvauksetta. 
Konepareja tuli Ranskasta, 
Kreikasta, Venäjältä ja Kyp-

C   Etualalla lentävä Air Tractor-versio voi noukkia sammutusveden nope-
asti kiitämällä veden pintaa pitkin, mutta sen hyötykuorma on pienempi 
kuin taustalla lentävillä, maassa täytettävillä koneilla. Israel käyttää vain 
maakoneversioita. Keskimmäinen kone on kaksipaikkainen.

C  Maastopalon rajaukseen on käytössä vähän isompi värikynä.

C  Tätä riemua ei voi kutsua työksi. C  Veden peruspudotus.

D  Jerusalemin sammutusoperaatio 16.8.2021.

A
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Sanna Lönnfors
Israelin auringon palasia
Reuna Oy, 2021

rokselta. Yhteistyö toimi erinomaisesti ja sii-
tä seurasi pitkälle menevä yhteistyö maiden 
välillä. Tänä vuonna Israel on puolestaan 
auttanut sekä Kyprosta että Kreikkaa.

Viimeisin suuri vesipommitus Israelin 
omin voimin tapahtui 16.8.2021 kun Jerusa-
lemin lähellä syttyi laaja ja voimakas maas-
topalo, jonka savu peitti puoli Jerusalemia. 
Voimakkaan tuulen edistämää paloa rajasi 
yhteensä 10 Air Tractoria yhden helikopterin 
tukemana. 

Koneet työn mukaan
Air Tractor 802F on joko yksi tai kaksipaik-
kainen. Maksimi lentoonlähtöpaino on 7257 
kg, hyötykuorma on 3987 kg, josta poltto-
aineen osuus 961 litraa eli vajaa 800 kg. 
Maksimi lentonopeus on 355 km/h. Viisi-
lapaista potkuri pyörittää ilmailussa erittäin 
suosittu ja monessa konetyypissä käytetty 
Pratt&Whitney PT6A turbiinimoottori. 

Sekä paikannukseen että vesilastin käsitte-
lyyn on koneissa erilaisia laitteistoja helpot-
tamassa lentäjän työtä. Vaativissa tehtävissä 
voidaan kaksipaikkaisissa versioissa käyttää 
myös avustajaa takapenkillä. Air Tractor voi 
käyttää myös maapintaisia kiitoteitä ja len-
toonlähtöön tarvitaan vain noin 600 metriä. 
Kone voidaan myös muuntaa helposti so-
tilaskäyttöön kevyeksi rynnäkkökoneeksi.

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. 

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. 

Made in Israel by Sonovia Ltd, Ha Bonim 1, Ramat Gan
Maahantuonti: Tabita products Oy, Vöyrinkatu 13, 65100 VAASA, www.engedi.fi

Hinta: 34 euroa

SONO-KASVOMASKIT ISRAELISTA                                                                                        

turvallisempaa kuin koskaan

Kasvomaskitilaukset voi tehdä joko 
s-postitse osoitteessa: tabita@engedi.fi tai 

puhelimitse p. 050 505 4238
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D  Nopea vedenhaku suoraan järvestä. Tätä versiota 
Israel ei käytä, koska järviä on niin vähän.

ISRAELIN 
AURINGON PALASIA

Sanna Lönnfors on kir-
joittanut varsin mielenkiin-
toisen ja koskettavan kirjan 
holokaustissa menehtyneen 
pariskunnan viime vuosista.

Kirja lähtee liikkeelle vuo-
desta 2004, jolloin Sanna 
Lönnfors opiskeli fysiote-
rapiaa Porissa ja ystävystyi 
kaksi vuotta alemmalla kurs-
silla opiskelevan israelilai-
sen pojan, Yannain kans-
sa. Valmistuttuaan Sanna 
muuttaa Berliiniin ja Yannai 
palaa Israeliin valmistuttu-
aan 2007. Ystävykset pitävät 
kuitenkin yhteyttä ja vierai-
levat myös toistensa luona. 

Vuonna 2010 Yannai 
pyytää apua isoisovan-
hempiensa saksankielisen 
1930-1940-lukujen vaihteen 
kirjeenvaihdon kääntämi-
sessä, sillä kukaan perheestä 
ei osaa saksaa, eikä myös-
kään tunne tarkemmin Gus-
tav ja Stefanie Gärtnerin 
vaiheita juutalaisvainojen 
tiimellyksessä. 

Ja tietysti Sanna lupautuu 
auttamaan, mutta ei aavista-
kaan, minkälaisen prosessin 
kirjeet saavat aikaan. Aluksi 
käännöstyö vie hänet use-
ammankin kerran Israeliin, 
kunnes Sanna lopulta muut-
taa sinne pariksi vuodeksi 
opiskelemaan Bar-Ilanin 

yliopistossa ja tekemään 
gradua Gärtnerin pariskun-
nan tiestä entisen Tsekko-
slovakian pikkukaupungista 
Prahaan, Belgradiin ja lopul-
ta Puolaan Lodzin ghettoon, 
jossa Gärtnerit menehtyivät 
1942.

Gradu-tutkimus vaati 
lukuisia matkoja Euroop-
paan tutustumaan Gärtne-
rien asuinympäristöihin eri 
kaupungeissa, mutta myös 
lukemattomiin arkistoihin 
etsimään lisätietoja ja vah-
vistuksia kirjeissä kerrotuille 
asioille.

Lönnforsissa on selvästi 
tutkijanvikaa, ilmestyihän 
häneltä viime vuonna ko-
tiseutunsa kapinavuosista 
kertova Pyhtää sisällisso-
dassa -kirjan ja suunnitteil-
la on Suomen ilmavoimat 
perustaneen, keskitysleirillä 
kuolleen Bertel Mårtensonin 
tarina.

Sanna Lönnfors kertoo 
gradunsa pohjalta kirjoitta-
massaan kirjassa Gärtnerin 
pariskunnan kirjeenvaihdos-
ta Palestiinan mandaatissa 
ja Yhdysvalloissa asuvien 
sukulaisten kanssa. Mo-
net suvusta ovat päässeet 
muuttamaan Euroopasta 
pois, mutta Gustav ja Stefa-
nie eivät onnistu saamaan 
matkustuslupaa, vaikka su-
kulaiset tekevät kaikkensa 

auttaakseen pariskuntaa.
Mutta holokaustiajan ku-

vauksen lisäksi kirja vie lu-
kijan myös ympäri Israelia. 
Sanna taustoittaa varsin 
sujuvalla kynällä monia Is-
raelin historiaan ja nykypäi-
väänkin liittyviä tapahtumia, 
jotka tavalliselle turistille ei-
vät välttämättä aukene hel-
posti.

Vietettyään Tel Avivissa 
unettomia öitä Gazasta len-
tävien rakettien ansiosta hän 
myös ihmettelee suomalai-
sen media varsin yksipuolis-
ta Israel-uutisointia samoin 
kuin monien tuttujensa tul-
kintoja Israelin tilanteesta.

Ehdottomasti lukemisen 
arvoinen kirja!

Kimmo Janas
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• Espoon Suomi-Israel yhdistys ry
espoo.israel@gmail.com
www.espoo-israel.fi

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

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

Helsingin Suomi-Israel Yhdistys ry. pyrkii 
aloittamaan Israel vuonna 5782 -luentosarjan 
loppuvuodesta 2021 tai alkuvuodesta 2022, 
jos koronatilanne sallii kokoontumiset. 
Luennoista tiedotetaan myöhemmin.

Huom! 
Helsingin yhdistyksen jäsen, ilmoita oma 
sähköpostisi os. helsinki@suomi-israel.fi, 
niin saat jatkosssa jäsenkirjeet sähköisesti.

• 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

Suomi-Israel-Yhdistysten Liitto ry:n hallitus

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

Jäsenet:
Aleksandra Ahlgren (Hki) – varajäsen Arto Myl-
lärinen,  Suvi Gräsbeck (Helsinki) – varajäsen 
Folke Gräsbeck, Suvi Hakkarainen (Pohjois-
Karjala) – varajäsen Tiina Huotari, Laila Jouh-
ki (Vantaa) – varajäsen Gunilla Ståhl, Juhani 
Korjula (Hamina) – varajäsen Jaana Takala, Kai 
Mannervo (Turku) – varajäsen Elias Järvinen, 
Raili Raivio (Vantaa) – varajäsen Merja Lind-
holm, Ari Rusila (Jyväskylä) – varajäsen Hannu 
Taipale, Timo Saksala (Tampere) – varajäsen 
Marja Liisa Laaksonen,  Sam Weintraub (Espoo) 
– varajäsen Simon Elo.
Sihteeri Kimmo Janas.

• 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

C   Ylärivissä vasemmalta: Sam Weintraub (Espoo), Merja Lindholm (Vantaa, varajäsen), Kimmo Janas (Espoo, 
hallituksen sihteeri), Kai Mannervo (Turku, rahastonhoitaja), Risto Huvila (Espoo, puheenjohtaja), Juhani Korjula 
(Hamina), Ari Rusila (Jyväskylä) ja Hannu Taipale (Jyväskylä, varajäsen). Alarivissä vasemmalta: Gunilla Ståhl (Vantaa, 
varajäsen), Raili Raivio (Vantaa), Laila Jouhki (Vantaa), Suvi Hakkarainen (Pohjois-Karjala), Aleksandra Ahlgren 
(Helsinki) ja Suvi Gräsbeck (Helsinki).

Jäsenyhdistykset ja tapahtumat

FI03 5710 0420 6510 85

Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry
Lahjoitus liiton toiminnan 

tukemiseksi

Poliisin antama keräysnumero 
RA/2021/1143

20213

• Suomi-Yhdistysten Liitto ry:n liittohallitus 
pääsi pitkän tauon jälkeen kokoontumaan 
fyysisesti 4.9.2021 ravintola Sunnin tiloihin 
Helsinkiin Senaatintorin kupeeseen.

Viime liittokokouksessa tehtiin pää-
tös muuttaa vuosina 2018 ja 2020 jaetun 
K.A.Fagerholm-palkinnon nimi Pro Israel 
-palkinnoksi, jolle myös Israelin suurlähetti-
läs on antanut hyväksyntänsä. Liittohallitus 
päätti kokouksessaan jakaa ensimmäisen Pro 
Israel -palkinnon yhteiskunnalliselle vaikut-
tajalle ensi keväänä Israelin itsenäisyyspäivän 
(14.5.) yhteydessä järjestettävässä juhlassa.

Koska Israel-vastaisuus lisääntyy niin meil-
lä Suomessa kuin muuallakin maailmassa, 
päätettiin lähteä selvittämään nuorille koh-

Liittohallitus kokoontui

distetun koulutusohjelman toteutusmahdol-
lisuutta. Liiton hallinnoimassa koulutuksessa 
hyödynnettäisiin sekä virtuaali- että fyysisiä 
luentotilaisuuksia. Luennoitsijoiksi hankittai-
siin Lähi-idän tilanteen asiantuntijoita.

Liittohallitus päätti myös käynnistää uuden 
pienkeräyksen liiton toiminnan tukemisek-
si. 15.9.-15.12.2021 toteutettava pienkeräys 
mahdollistaa enintään 10 000 euron keräyk-
sen koko maassa Ahvenanmaata lukuunot-
tamatta. Puolet keräyksen tuotosta tullaan 
jakamaan paikallisyhdistyksille niiden toi-
minnan tukemiseksi.

Toivomme mahdollisimman monen liiton 
jäsenen ja Jedidut-lehden lukijan lähtevän 
mukaan, sillä pienikin lahjoitus on tärkeä.

ISRAEL-SOLIDAARISUUSJUHLA
24.10. KLO 15 Meilahden kirkossa

Katso tarkemmat tiedot os. 
www.suomi-israel.fi 

lähempänä tapahtumaa.
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Turun Sanomat 
uutisoi 24.5.1921 
Albert Einsteinista 
Yhdysvalloissa. 
Mainittiin 
”relatiwiteettiteoria” 
ja presidentti 
Warren G. Hardingin 
tapaaminen, muttei 
matkan varsinaista 
syytä. Se oli hanke, 
josta nerokas 
fyysikko sanoi, ettei 
mikään muu ollut 
tuottanut hänelle 
yhtä suurta iloa. 

• Einstein oli vuonna 
1914 muuttanut Sveitsistä 
synnyinmaahansa. Sodan 
keskellä Berliinissä hän sai 
valmiiksi yleisen suhteel-
lisuusteorian ja pani alulle 
nykykosmologian. Saksan 
tappion syntipukiksi saatiin 
juutalaiset. Pasifistejakin 
sopi epäillä. Einstein oli 
molempia. Noina aikoina 
– hän muisteli – ”havaitsin 
ensi kerran olevani juu-
talainen, ja tähän löytöön 
minua auttoivat enemmän 
muut kuin juutalaiset ... 
näin kunnon juutalaisia 
ilkeissä karrikatyyreissä ja 
näky sai sydämeni veres-
lihalle. Näin miten koulut, 
pilalehdet ja monet muut 
ei- juutalaisen enemmistön 
tahot panettelivat parhaita-

sanoi, että hajallaan eläneen 
juutalaiskansan ainoa yhtei-
nen omaisuus on ollut sen 
historia ja perinteet, mutta 
nyt ”hartaana toiveena on 
luoda Palestiinaan kotipaik-
ka omalle kansalliselle kult-
tuurillemme, mikä myös aut-
taisi Lähi-Itää taloudelliseen 
ja henkiseen heräämiseen.” 

Vahva osa sionismin 
näkyä oli koululaitos. 
Tärkeän etapin, yliopiston, 
peruskivet oli laskettu jo 
1918 Scopusvuorelle. 

Einstein vieraili mandaat-
tialueella vuonna 1923. Uu-
disraivaajien sisu ankeissa 
oloissa ja nuori moderni 
Tel Aviv jäivät hyvin hänen 
mieleensä. Tulevalla yli-
opistolla Scopusvuorella 
hän piti esitelmän paikalli-
sille silmäätekeville. Einstein 
puhui alkusanat hepreaksi 
ja kertoi ranskaksi suhteel-
lisuusteoriasta – varmaan 
”hepreaa” useille. Palestii-
nan brittiläisen mandaatin 
ylikomissaari Samuel kiitteli, 
että on hyvä enne yliopistol-
le, kun ensimmäisen luen-

Scopusvuoren visionääri
Pekka Teerikorpi kin juutalaisveljiä”. Sai hän 

itsekin osansa. 
Einstein alkoi tukea sio-

nismia, ideaa juutalaisten 
turvakodista esi-isien mail-
la Palestiinaksi nimetyllä 
alueella. Se oli osmanival-
lan jälkeen brittimandaatin 
alaisena. Haavetta siivittivät 
San Remon kokouksen 
päätökset v. 1920. Einstein 
lähti Amerikkaan biokemisti 
Chaim Weizmannin kans-
sa. Matkalla kerättiin varoja 
Jerusalemin Heprealaista yli-
opistoa varten. Sionistijohta-
ja Weizmann oli hankkeen 
veturi, mutta Einstein oli 
vetonaula; neron persoona 
ja maine avasivat rahahanoja 
yliopistoa ja myös Palestii-
nan muuta kehitystä varten. 

Matkan jälkeen Einstein 

non pitää maailman suurin 
fyysikko. 

Heprealaisen yliopiston 
varsinainen toiminta alkoi 
vuonna 1925, ja Einstein oli 
sen johtokunnassa. Tänään 
tuo tärkeä opinahjo on myös 
kuuluisan israelilaisen inno-
vaation keskuksia. 

Einstein muutti USA:han 
vuonna 1933 Hitlerin tul-
tua valtaan. Hän toimi an-
tisemitismin uhrien ja sionis-
min puolesta kun Eurooppa 
ajautui kohti sotaa ja holo-
kaustia ja mandaattialueen 
kolmikon eli brittien, arabi-
en ja juutalaisten keskinäiset 
ongelmat kasvoivat. 

Alun perin Einstein oli 
”kulttuurisionisti”, jolle juu-
talaisten kotimaa olisi turva-
paikan lisäksi tärkeä aineel-
lisen ja henkisen kulttuu-
rin keskus. Erillisen oman 
valtion sijasta hän kaavaili 
kahden kansan valtiota, 
jonne juutalaisilla olisi va-
paa muutto-oikeus. Israelin 
itsenäistymistä vuonna 1948 
Einstein kuitenkin tervehti 
tyydytyksellä ja iloitsi sen 

alkutaipaleen saavutuksista. 
Hän toimi vaikeuksissa ol-
leen yliopiston auttamiseksi 
viimeisiin vuosiinsa asti. 

Arabimaiden alkaman 
sodan jälkeen Jerusa-
lem jäi puoliksi Jordanian 
miehittämäksi ja vapaa yh-
teys Israelin erillisalueeksi 
jääneeseen Scopusvuoreen 
katkesi. Yliopiston oli pak-
ko jättää se. 

Kuuden päivän sota 1967 
toi alueen täysin Israelin 
yhteyteen. Nykyään Hep-
realaisen yliopiston pääosa 
jatkaa Scopusvuorella, mutta 
Einsteinin mukaan nimetty 
matematiikan Instituutti on 
osa Givat Ramin kampusta. 

Yliopiston ”kummisedät” 
eivät nähneet sen paluu-
ta Scopusvuorelle. Israelin 
ensimmäinen presidentti 
Weizmann kuoli 1952. Seu-
raajaksi pyydetty Einstein 
kieltäytyi kunniasta vedo-
ten rajoitteisiinsa ja ikäänsä, 
mutta lausui, että ”suhtees-
tani juutalaiskansaan on tul-
lut minun vahvin inhimilli-
nen siteeni, aina siitä asti 
kun tulin täysin tietoiseksi 
uhanalaisesta asemastam-
me maailman kansakuntien 
keskuudessa”. Einstein kuoli 
vuonna 1955. 

Kirjoittaja on eläkkeellä 
oleva tähtitieteen tutkija ja 
tietokirjailija.

Artikkeli on julkaistu Turun Sano-
mien aliossa 26.7.2021

Albert Einstein

C   Einstein ja Weizmann (toinen oik.) varojenkeruumatkalla USA:ssa.
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Uutiskimara
Israelin 

menestyksekkäimmät 
olympialaiset

Israel voitti Tokion olympia-
laisissa kaksi kultamitalia ja 
kaksi pronssia. Tokion 2020 
olympialaiset olivat Israelin 
kannalta maan historian me-
nestyneimmät kisat. Israelin 
urheilijat voittivat enem-
män mitaleja kuin koskaan 
ennen. Maalle, joka lähetti 
ensimmäisen kerran urhei-
lijaryhmän olympialaisiin 
vuonna 1952 ja voitti ensim-
mäiset mitalit vasta 40 vuotta 
myöhemmin, Tokion tulok-
set ovat syy kansalliseen 
juhlaan.

Israelin suurin toivo mi-
talista kisoissa oli Linoy 
Ashram. Hän on israelilai-
nen rytminen voimistelija, 
joka on tällä hetkellä maail-
man ykkönen. 

ja Artem Dolgopyat teki 
historiaa, kun hänestä tuli 
ensimmäinen israelilainen, 
joka voitti kultamitalin mies-
ten permantovoimistelussa. 
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Ashram päihitti venäläi-
set ennakkosuosikit ja voitti 
kultaa.

Israelilainen voimisteli-

Dolgopyat, 24-vuotias ukrai-
nalaissyntyinen israelilainen 
voimistelija, voitti kullan 
14,933 pisteellä. 

Israelin 11-jäseninen 
(miesten ja naisten) judo-
joukkue löi Venäjän ja voitti 
pronssia. Aiemmin 19-vuoti-
as Avishag Semberg voitti 
pronssia naisten taekwon-
dossa (-49 kg).

Uusi johtaja 
Yad Vashemiin

Israelin hallitus on nimittä-
nyt Dani Dayanin Yad Vas-
hemin hallituksen uudeksi 
puheenjohtajaksi.

Dani Dayan, 65, toimi 
viimeksi Israelin pääkonsu-
lina New Yorkissa vuosina 
2016-2020. Aiemmin hän 
toimi YESHA -neuvoston 
puheenjohtajana ja sitä en-
nen Elad Software Systems 
Ltd. -yhtiön hallituksen pu-
heenjohtajana ja toimitus-
johtajana. Lisäksi Dayan toi-
mii vapaaehtoisena Nefesh 
B’Nefeshin neuvoa -antavan 
ryhmän johtajana ja kunnes 
hän lähetti New Yorkiin Yad 
Vashem -neuvoston jäsenen.

Dayanilla on taloustieteen 
maisterin tutkinto Tel Avivin 
yliopistosta ja taloustieteen 
ja tietojenkäsittelytieteen 
kandidaatin tutkinto (cum 
laude) Bar Ilanin yliopis-
tosta.

Hytti nro 6:lle 
Jerusalemin 

kansainvälisen 
elokuvafestivaalin 

pääpalkinto
Juho Kuosmasen ohjaama 
Hytti nro 6 jatkaa voitokas-
ta maailmanvalloitustaan. 
Elokuva palkittiin syyskuun 
alussa Jerusalemin kansain-
välisen elokuvafestivaalin 
pääpalkinnolla.

Tuomaristossa olivat pal-
kittu ohjaaja Ari Folman 
(Waltz with Bashir), leik-
kaaja Nili Feller (Waltz 
with Bashir) sekä palkittu 
kuvaaja Shai Goldman 
(Ahed’s Knee). Festivaali 
on perustettu vuonna 1984, 
ja se on merkittävä kansain-
välisen elokuvan näyttämö 
Lähi-idässä.
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