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Pääkirjoitus
On se ihme, kuinka pienen pieni maa Välimeren pohjukassa herättää maailmalla jatkuvasti tunteita puolesta – ja varsinkin vastaan.
Valitettavasti myös Suomessa on esiintynyt lisääntyvää negatiivista asennetta Israelia
vastaan niin Helsingin kaupunginhallituksen
päätöksessä kuin eduskunnassa esitetyssä lakialoitteessa (ks. Puheenjohtajan mietteitä).
Ja olihan Suomi 11 muun Euroopan maan
kanssa kehottamassa Israelia perumaan
suunnitelmat uusien asuntojen rakentamisesta Länsirannalle.

Kisasta vetäytyivät muslimienemmistöisten Indonesian ja Malesian edustajat, mutta
päinvastaisiakin reaktioita nähtiin – Arabiemiraateista tuli osanottaja Miss Universum
-kisaan ensimmäistä kertaa ja Marokosta ensimmäisen kerran 40 vuoteen...
Moni Israelin ystävä ehti jo huokaista
helpotuksesta, kun Israel alkoi taas päästää
turisteja maahan. Mutta sitten iski uusi koronavariantti, tämä omikron ja ovet sulkeutuivat Israelissa. Toistaiseksi maahan pääsee
vain erikoisluvalla (diplomaatit, sotilaat jne.).
Tämän hetken tiedon mukaan matkustusrajoitukset jatkuvat ainakin 22.12. asti ellei
sitten satu asumaan punaiseksi merkityssä
maassa, jolloin on turha yrittääkään ostaa
lentolippua. Suomi on vielä toistaiseksi merkitty tartuntakarttaan oranssilla, mutta nykyisellä tartuntavauhdilla voi hyvinkin pian olla
siirtyminen punaiseen kategoriaan.

Miss Universum -kisa järjestettiin ensimmäisen kerran Israelissa, Eilatissa, 12.
joulukuuta. Ja selväähän oli, että tästäkin
kehkeytyi poliittinen soppa varsinkin EteläAfrikassa, jossa Nelson Mandelan jälkeläiset vaativat Miss Etelä-Afrikan vetäytymään
kisasta. Lopulta maan hallituskin sanoi irti
tukensa paikalliselta missiorganisaatiolta.
Miss Etelä-Afrikka Lalela Mswane ei kuitenkaan taipunut painostukseen, vaan matkusti Israeliin. Jerusalemin varapormestari
Fleur Hassan-Nahoum kiitteli Mswanea
tämän rohkeudesta Israel-vihan keskellä. Ja
rohkeus myös kannatti, Lalela Mswabe tuli
lopulta kolmanneksi 80 missin kovatasoisessa kisassa. Miss Universumiksi valittiin Miss
Intia Harnaaz Sandhu ja toiselle sijalle ylsi
Paraguayn Nadia Ferreira.

Eli ei auta kuin odotella kärsivällisesti –
ja tietenkin huolehtia omasta ja läheisten
turvallisuudesta rokotuksilla, maskeilla ja
hygienialla.
Toivottavasti ensi vuonna päivä paistaa
kirkkaammin ja pääsemme vähitellen eroon
koko pandemiasta.
Kimmo Janas
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Puheenjohtajan mietteitä
Israel poliittisen ajojahdin kohteena
Helsinki aikoo hyökätä Israelia vastaan hankintalakimiesten voimin, otsikoi Helsingin
Sanomat 9.11. Juttu kertoo kaupunginhallituksen 8.11. tekemästä päätöksestä, joka
velvoittaa kaupungin lakimiesten ryhtymään
toimenpiteisiin, jotta kaupunki voisi lopettaa
yhteistyön sellaisten yritysten kanssa, jotka
”hyötyvät Israelin laittomasta miehityksestä”
Länsirannalla.
Asia oli jo ollut lakimiesten käsiteltävänä, mutta palautui takaisin juridisesti mahdottomana. Tähän ei kaupunginhallituksen
enemmistö kuitenkaan tyytynyt, vaan palautti asian uudelleen valmisteltavaksi äänin
8-7. Israel-vastaiselle linjalleen uskollisena
Hesari ihasteli tällaista päätöstä kehuen poliitikkojen ”suoristaneen ryhtinsä ja ottaneen
arvojohtajan roolin”.
SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton äänin
tehty päätös kertoo paitsi poliitikkojen alhaisesta historian- ja faktojen tuntemuksesta,
myös siitä, että he kaikki ovat omaksuneet
vahvan antisemiittisen ajattelumallin, jossa Israel – maailman ainoa juutalaisvaltio ja LähiIdän ainut demokratia – on myös maailman
ainut valtio, johon Helsinki kohdistaisi sanktioita. Paitsi Israeliin, mahdollinen boikotti
kohdistuisi nimenomaan juutalaisten omistamiin tai johtamiin yrityksiin ja siitä kärsisi
niin juutalais- kuin arabiväestökin.
Jos helsinkiläiset poliitikot olisivat oikeasti
oikeudentuntoisia, he kohdistaisivat hyökkäyksensä laajalti tiedossa olevia todellisia
ihmisoikeusrikkojia kohtaan, niitä valtioita
vastaan, jotka kiusaavat, vangitsevat ja jopa
tappavat toisinajattelijoita ja toisinuskovia.
Näitä valtioita löytyy kyllä ja niiden kanssa
tehtävä kauppa on monin kerroin suurempaa, mutta sitä poliitikot eivät uskalla tehdä,
koska se vaikuttaisi kielteisesti pääkaupunJEDIDUT • 4 / 2021
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gin turisti- ja tulovirtoihin. Helpompaa on
lyödä juutalaisvaltiota.
Erityisen surullista tässä hankkeessa on
se, että kaupunginhallituksen kaksi sosialidemokraattia ratkaisivat Israel-vastaisen
kannan. K.-A. Fagerholmin ja Arvo Salon
kunniakas perintö, joka on osa Suomi-Israelyhteisön historiaa, näyttää hiipuvan demarien keskuudessa.
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika
Honkasalo on marraskuussa tehnyt lakialoitteen, jonka tavoitteena on israelilaisten
yritysten boikotointi.
Antero Laukkanen ja seitsemän muuta
kansanedustajaa (kd, kok, ps) paheksuivat
aloitetta todeten mm. seuraavaa: "Kaksoisstandardien soveltaminen vaatimalla Israelilta käyttäytymistä, jota ei odoteta tai
vaadita miltään muulta demokraattiselta
kansakunnalta on antisemitismiä. On erittäin huolestuttavaa, kun hallituspuolueen
kansanedustaja tekee lakialoitteen asiasta,
joka on Suomen hallituksen hyväksymän
kansainvälisen sopimuksen vastainen ja on
omiaan edistämään antisemitismiä".
Toivotan kaikille jäsenillemme ja Israelin
ystäville levollista joulun aikaa ja menestyksellistä uutta vuotta!
Risto Huvila
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Suomen osallistumista Durban-konferenssiin ihmeteltiin Israel-solidaarisuusjuhlassa
Israel-ystävyystoimikunnan
järjestämä Israelsolidaarisuusjuhla pidettiin
kahden vuoden tauon jälkeen
Meilahden kirkossa 24.10. ja
paikalle oli saapunut noin 300
Israelin ystävää.
• YK:n päivälle osuneen tapahtuman puheenvuoroissa ihmeteltiin ja paheksuttiin
laajasti Suomen osallistumista Durban IV
-konferenssiin YK:n päämajassa New Yorkissa 22.9.
C Eduskunnan Israel-ystävyysryhmän
puheenjohtaja Peter Östman.

Antisemitistisen ja Israelvastaisen Durbanissa v. 2001
pidetyn rasisminvastaisen
konferenssin
20-vuotisjuhlasta vetäytyi ennätykselliset 38
maata, näiden
joukossa mm.
Alankomaat,
Australia, Bulgaria, Espanja,
Iso-Britannia,
B
Israelin valtion
tervehdyksen toi
suurlähettiläs Hagit
Ben-Yaakov, tulkkina Pasi Turunen.
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C Israel-ystävyystoimikunnan uusi puheenjohtaja Kari
Teittinen.
A Tilaisuuden musiikista vastasi sopraano Marion Melnik
säestäjänään Tiina Korhonen.

Israel, Italia, Itävalta, Kanada, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Puola, Ranska,
Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovakia,
Slovenia, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari,
Viro ja Yhdysvallat. Suomi sen sijaan päätti
osallistua konferenssiin.
Tilaisuuden avasi Israel-ystävyystoimikunnan uusi puheenjohtaja, Elämän marssi ry:n
pj., sydänkirurgi Kari Teittinen. Israelin
valtion tervehdyksen toi suurlähettiläs Hagit
Ben-Yaakov ja juhlapuheen piti kansanedus- A
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A taja, eduskunnan Israel-ystävyysryhmän pj.

Peter Östman. Tilaisuuden korkeatasoisesta
musiikista vastasi sopraano Marion Melnik
säestäjänään Tiina Korhonen. Tilaisuudessa kuultiin myös toimikunnan jäsenjärjestöjen esittelyjä ja tällä kertaa vuorossa olivat
Keren Kajemet Finland, Karmel-yhdistys,
Ebenezer Operation Exodus sekä Patmos
Lähetyssäätiö. Tilaisuutta isännöi Risto Huvila ja sen tuotto lähetettiin Magen David
Adomille eli Israelin punaista ristiä vastaavalle organisaatiolle.
Israel-ystävyystoimikuntaan kuuluvat seuraavat järjestöt:

Ebenezer Operation Exodus Finland ry,
Elämän marssi ry, European Coalition for Israel, Gesher Hajetsia ry, ICEJ Suomen osasto
ry, Israelin ystävät ry, Israelin ystävyysseura
ry, Keren Kajemet Finland ry, Menorah ry,
Patmos Lähetyssäätiö, Shorashim Fellowship,
Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen Israel-toimikunta, FIDA Internationalin Israel- ja juutalaistyön valiokunta, Suomen
Karmel-yhdistys ry, Suomen Kristillisdemokraatit rp, Suomen WIZO ry, Suomi-Israel
Yhdistysten Liitto ry, YAPS - Young Adults
for Peace, Justice and Solidarity in the Middle East ry.

D Kuvassa etualalla oikealta sopraano Marion Melnik, Israelin Suomen-suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov, Keren
Kajemet Finland ry:n puheenjohtaja Ethel Salutskij ja pianisti Tiina Korhonen. Miehet oikealta liiton pj. Risto Huvila,
kirkkoherra Hannu Rosimus, kansanedustaja Peter Östman, Patmos Lähetyssäätiön tj. Pasi Turunen, Elämän marssi
ry:n ja Israel-ystävyystoimikunnan pj. Kari Teittinen, Karmel-Yhdistyksen pj. Risto Auvinen sekä Ebenezer Operation
Exodus Finland ry:n Hannu Lyytikäinen.
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Kimmo Janas

tulla seuraavaksi suureksi saksalaiseksi neurologiksi – kunnes natsit nousivat valtaan.
Vuonna 1933 Saksa hyväksyi Nürnbergin
lait, jotka muiden antisemitististen määräysten ohella kielsivät juutalaisia harjoittamasta
lääketiedettä. Guttmann erotettiin virastaan
yliopistosta, sai potkut sairaalatyöstään ja
häneltä riistettiin lääkärin arvo. Hänet määrättiin töihin Breslaun juutalaiseen sairaalaan.

Toisin kuin olympialaisilla,
paralympialaisilla on inspiroiva
juutalainen alkuperätarina –
kiitos sen perustajan Ludwig
Guttmannin.
• Ludwig Guttmann syntyi 3. heinäkuuta
1899 Tostissa Saksassa (nykyisin Toszek,
Puola) saksalais-juutalaiseen perheeseen.
Vuonna 1917 työskennellessään vapaaehtoisena hiilikaivostyöntekijöiden sairaalassa
Guttmann kohtasi potilaan, jolla oli selkäydinvamma ja alarajahalvaus. Tuohon aikaan
alarajahalvaus oli käytännössä kuolemantuomio; valitettavasti tämä osoittautui todeksi
nuoren hiilikaivosmiehen kohdalla. Tämän
potilaan muistolla oli kuitenkin syvä vaikutus
Guttmanniin.
Matkalla suureksi neurologiksi
Vain vuotta myöhemmin Guttmann aloitti
lääketieteen opinnot Breslaun yliopistossa
ennen siirtymistään Freiburgin yliopistoon
vuonna 1919, jossa hän viimeisteli lääketieteen tutkintonsa vuonna 1924. Freiburgissa
Guttmannista tuli aktiivinen jäsen juutalaiseen veljeskuntaan, joka yritti pysäyttää antisemitismin leviämisen yliopistoissa. Lopulta
veljeskunnasta tuli myös fyysisen toiminnan
ja kuntoilun keskus, joten ”kenenkään ei tarvinnut hävetä juutalaisuutta”.
1930-luvulla Guttmann työskenteli neurokirurgina Wenzel Hancken sairaalassa Breslaussa (nykyisin Wrocław, Puola), yliopistonlehtorina ja neurokirurgian pioneerin Otfrid
Foersterin assistenttina. Guttmann oli tiellä
JEDIDUT • 4 / 2021

Pian koitti Kristalliyö
– 9. marraskuuta otin autoni ja menin synagogaan, Guttmann muisteli myöhemmin. – Ja
siellä koko asiaa ympäröivät sadat ihmiset,
palavat ja SS-miehet, jotka pelasivat jalkapalloa rukouskirjojen kanssa. Seisoin siinä ja
tajusin, että kyyneleeni valuivat alas. Mutta
minusta tuli melko päättäväinen auttamaan
vainottuja ihmisiä.
Sinä iltana 64 ihmistä tuli sairaalaan etsimään turvaa pogromista ja Gestapolta.
Guttmann myönsi heille kaikille sisäänpääsyn. Seuraavana aamuna SS kutsui hänet
sairaalaan.
– Menin sairaalaan ja siellä istui kolme SSupseeria, Guttmann kertoi. – ’Kuusikymmentäneljä ihmistä pääsi sisään. Kuinka voit selit-

C Guttmann ojentaa kultamitalin Tony Southille vuoden 1968 kesäparalympialaisissa Tel Avivissa.
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Paralympialaisten isä

C Tänä vuonna Tokiossa järjestetyissä paralympialaisissa Israelin joukkue saavutti 6 kulta-, 2 hopea- ja yhden
pronssimitalin.

tää tämän?’ Keskustelin jokaisesta tapauksesta ja tietysti keksin kaikenlaisia diagnooseja.

64 ihmisestä pystyin pelastamaan 60.

senä selkävammojen erikoisyksikkönä, vaan
siellä Guttmann oli myös edelläkävijä neliraajahalvauksen ja alaraajahalvauksen potilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Tuolloin
Oxfordista löytyi turva
halvaantuneiden potilaiden kuolleisuus oli
Rohkeudestaan huolimatta Guttmann ja hä- vielä uskomattoman korkea makuuhaavojen
nen perheensä eivät olleet turvassa Saksassa. aiheuttamien infektioiden vuoksi.
Vuoteen 1939 mennessä pakoväylät sulkeuGuttmannin vastaus tähän oli yksinkertaituivat nopeasti, mutta Guttmannille tarjoutui nen mutta määrätietoinen hoito: joka toinen
harvinainen tilaisuus: natsit palauttivat hänen tunti potilaat käännettiin kyljelleen makuupassinsa ja määräsivät hänet matkustamaan haavojen estämiseksi. Tämän hoidon avulla,
Portugaliin hoitamaan Portugalin diktaattorin jonka Guttmann usein antoi itse, alaraajahalystävää. Guttmann matkusti sinne perheen- vauspotilaat pysyivät elossa.
sä kanssa, ja hänen paluumatkansa Saksaan
Seuraava askel oli kuntoutusohjelmien
suunniteltiin Englannin kautta. Pakolaisten luominen, joiden avulla alaraajahalvaantuavustusoppilaitos odotti hänen saapumistaan neet potilaat voisivat rakentaa itsetuntoaan.
ja järjesti Guttmannin ja hänen perheensä Guttmannilla oli myös idea tähän.
– Minulle tuli mieleen, että olisi ollut vajäämään Iso-Britanniaan. 14. maaliskuuta
1939 perhe saapui Oxfordiin, ja vuonna 1945 kava laiminlyönti olla sisällyttämättä urheilua
Guttmannista tuli Iso-Britannian kansalainen. vammaisten kuntoutukseen, hän sanoi. – Se
Englannissa tohtori Guttmann pystyi jat- oli luultavasti yksi parhaista ajatuksista, joita
kamaan selkäydinvammatutkimustaan Ra- minulla on koskaan ollut lääkärinä.
dcliffen sairaalassa, ja myöhemmin häntä
Kisat käyntiin
pyydettiin perustamaan ja johtamaan selkäydinvammakeskusta Stoke Mandevillen 29. heinäkuuta 1948 ensimmäiset Stoke
sairaalaan. Keskus ei ollut ainoastaan val- Mandeville Games alkoivat samana päivänä
lankumouksellinen Iso-Britannian ensimmäi- kuin järjestettiin Lontoon kesäolympialaisten A

11

JEDIDUT • 4 / 2021

A avajaiset. Kisoihin osallistui vammaisia sota-

veteraaneja, jotka kaikki olivat pyörätuolissa
ja kilpailivat jousiammunnassa.
Kisat järjestettiin vuosittain, ja vuonna 1952
ryhmä halvaantuneita hollantilaisia sotilaita
matkusti Englantiin kilpailemaan ensimmäisissä International Stoke Mandeville Gamesissa.
Vuonna 1960 kansainväliset Stoke Mandeville kisat järjestettiin ensimmäistä kertaa
Roomassa, Italiassa olympialaisten ohella.
Kisoja pidetään ensimmäisinä paralympialaisina. (Termi ”paralympialaiset” viittaa
siihen tosiasiaan, että ne ovat rinnakkaisia
olympialaisten kanssa, ja Kansainvälinen
olympiakomitea tunnusti sen takautuvasti
vuonna 1984.) Rooman tapahtumaan osallistui 400 urheilijaa, jotka edustivat 23 maata,
ja joilla oli useita vammoja. Vuoden 1960
Vuoden 1988 kesäolympialaisista Soulissa
jälkeen paralympialaisia on järjestetty joka ja vuoden 1992 talviolympialaisista Albertvilneljäs vuosi. Ensimmäiset talvikisat järjestet- lessä, Ranskassa, paralympialaiset ja olymtiin vuonna 1976.
pialaiset on pidetty samoissa kaupungeissa
ja samoissa paikoissa.
Haasteita riittää
Paralympialaisten uskomaton kasvu näin
lyhyen ajanjakson aikana ei kuitenkaan ollut haasteeton. Vuonna 1968 olympialaisten
isäntäkaupunki Mexico City luopui paralympialaisten isännöimisestä. Päättäväinen
Guttmann otti vastaan Israelin hallituksen
kutsun järjestää kisat Ramat Ganissa lähellä
Tel Avivia. Saman vuoden 4. marraskuuta
lähes 10 000 hengen yleisö seurasi avajaisia
Heprealaisen yliopiston stadionilla Jerusalemissa.
Paralympialaiset joutuivat vaihtamaan
paikkaa uudelleen vuonna 1980, kun Neuvostoliitto kieltäytyi isännöimästä niitä Moskovan olympialaisten rinnalla. Kun neuvostovirkamieheltä kysyttiin kieltäytymisestä,
hän kertoi toimittajalle, ettei koko Neuvostoliitossa ollut vammaisia. Joten paralympialaiset pidettiin sinä vuonna Arnhemissa,
Alankomaissa.
JEDIDUT • 4 / 2021

Perintö elää
Stoke Mandevillessä ja paralympialaisten
parissa tekemänsä työnsä lisäksi Guttmann
perusti International Medical Society of Paraplegia (nykyisin International Spinal Cord
Society), ja toimi sen puheenjohtajana vuoteen 1970 asti, sekä British Sports Association for the Disabled (nykyisin Englannin
Vammaisurheiluliitto). Hän oli myös pitkäaikainen juutalaisten pakolaisten yhdistyksen
jäsen.
Kaikesta neurologian ja vammaisten hyväksi tekemistään saavutuksista Guttmann
nimitettiin Brittiläisen imperiumin ritarikunnan komentajaksi ja kuningatar Elisabeth II
löi hänet ritariksi vuonna 1966.
Guttmann kuoli 18. maaliskuuta 1980,
mutta hänen perintönsä elää.
Lähde: Evelyn Frick/JTA
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Sininen lippu liehui

Jukka Nieminen

Israelin ilmavoimat järjesti
ennennäkemättömän
suuren kaksiviikkoisen
ilmasotaharjoituksen Israelin
ilmatilassa lokakuun lopussa.
Harjoitukseen osallistui useita
valtioita niin ilmassa kuin
tarkkailijoinakin. Myös Suomen
edustajat olivat paikalla
tarkkailijoina. Harjoitus oli
nimetty ”Sininen Lippu 2021.”
• – Tehtävämme on laajentaa ja parantaa
osallistuvien joukkojen operatiivisia kykyjä,
kerrottiin harjoituksen tavoitteiksi. Osallistuvien joukkojen tehtävinä olivat niin ilmasta

C F-15 hävittäjää valmistellaan tehtävälle. Normaalien
lisäpolttoainesäiliöiden välissä rungon alla on harvinainen punaiseksi maalattu säiliö.

ilmaan kuin ilmasta maahan operaatiot. Samalla myös tukikohtien maasta ilmaan toimivilla ilmatorjuntajoukoilla oli omat erityisharjoituksensa ilmahyökkäysten torjunnassa.
Ulkomaisia lentäjiä, mekaanikkoja ja johtohenkilöstöä osallistui harjoitukseen yhteensä
noin 1500, sijoitettuna lähinnä Ovdan tukikohtaan lähelle Eilatia. Ovda toimi samalla
”vihollisen” päätukikohtana käyttäen hävittäjiä, helikoptereita, droneja ja monipuolisia A

C Monikansallinen lento-osasto Jerusalemin yllä.

13

JEDIDUT • 4 / 2021

A maalaitteita uhkakuvan luomiseen.

Paljon kalustoa
taivaalla
Harjoitus oli suurin koskaan Israelissa järjestetty monikansallinen harjoitus. Vierailevista maista osallistui nelisenkymmentä
lentokonetta: Saksasta ja Britanniasta kuusi
Eurofighteriä molemmista, Ranskasta neljä
Rafalea, Intiasta viisi Miragea, Kreikasta neljä
F-16 hävittäjää, USA:sta kuusi F-16 hävittäjää
ja Italiasta viisi F-35 hävittäjää ja peräti viisi
Gulfstream G550 valvonta- ja elektronisen
sodankäynnin konetta. Britannian ja Intian
koneet olivat ensi kertaa Israelin ilmatilassa,
kuten myös Ranskan Rafalet.
Todellisuudessa myös Jordanian F-16
koneet osallistuivat harjoitukseen, mutta
tämähän on arkaluontoisuutensa puolesta
salassa pidettävää tietoa, älköön kerrottako
sitä eteenpäin.
Israelin ilmavoimat osallistui lähes koko
kalustollaan aina King Air 200 tiedustelukonetta ja Bonanza koulukonetta myöten,
yhteensä usealla kymmenellä koneella. Huomioitava yksityiskohta oli, että Israelin uusi
ja pian hankinnan jälkeen Israelin omilla
järjestelmillä uudistettu F-35 hävittäjä osallistui harjoitukseen myös ”vihollisen” puo-

lella aiheuttaakseen puolustajille ylimääräistä
päänvaivaa. Myös johtopaikkoja, droneja ja
jopa Patriot-ilmatorjuntaohjuspatteri oli mukana harjoituksessa.
Monipuolista
toimintaa
Sekä kalustoltaan että harjoituksen tehtävien
osalta kyseessä oli hyvin poikkeuksellinen
harjoitus. Lentotehtävät olivat erittäin monipuolisia, niihin kohdistui erilaisia uhkia,
joten kukaan, eivät edes vierailevat ”ässät”
päässeet helpolla.
Saksan ilmavoimien komentaja vieraili harjoituksen aikana myös Yad Vashemissa ja
muistutti, ettei Saksan vastuu holokaustista
katoa eikä museon ikuista muistotulta tule
koskaan sammuttaa. Hän myös lensi yhdessä Israelin ilmavoimien komentajan kanssa
ylilennon Jerusalemin ja Tel Avivin yli yhdessä kahden muun hävittäjän kanssa. Hänen
Eurofighter-hävittäjänsä oli maalattu Saksan
ja Israelin lippujen väreihin ja ylilennon tarkoitus oli korostaa Saksan ja Israelin erittäin
hyviä suhteita.
Kovin erikoinen yksityiskohta oli Italian
tutkavalvontakoneiden runsas osallistuminen harjoitukseen. Viidellä huippuhienolla
Gulfstream G550-koneella valvoo laajoja

C Intian Mirage Israelissa ensimmäistä kertaa.

C Ranskan Rafale vieraili myös ensi kertaa Israelissa.

alueita ympäri vuorokauden. Israelin omien
uusien ja salaisten valvontakoneiden osallistumisesta ja toiminnasta ei julkisuuteen
laskettu tietoja.
Toinen erikoisuus oli isohkojen lentoosastojen lentäminen useasti Jerusalemin
yllä. Sitä ei usein tapahdu. Aamulla puoli
seitsemän aikaan lensi Jerusalemin yli jopa
kahdeksan hävittäjän osastoja huomiota herättävän matalalla korkeudella kohti auringonnousua.
Ns. sekaosastot eli osastot, joissa on useita
eri konetyyppejä, ei ole nykypäivänä enää
erikoista, mutta jos osastossa on myös eri-

laisia koneita useista eri maista, niin se on
aika harvinaista. Se kertoo erinomaisesta
harjoituksen suunnittelusta, organisoinnista
ja johtamisesta. Suomen virallisilla tarkkailijoilla oli varmasti paljon antoisaa nähtävää
ja koettavaa.
Varsin poikkeavaa oli myös monikansallisen harjoituksen jälkeiset päivät. Jerusalemin
yllä jyly jatkui vielä usean päivän ajan. Yhtenä iltana testattiin myös ilmahälytyssireenit.
Jerusalemissa oli selvästi aistittavissa päivä,
jolloin joukot viimein käskettiin ansaittuun
lepoon, jylyn loppumista ei voinut olla huomaamatta.

D F-16 pari odottaa lähtökäskyä. Lisäsäiliön varmistimet ovat vielä paikallaan.

C Huippumoderneja ja salaisia Gulfstream koneita oli useita mukana harjoituksessa. Koneen eri antennit ja
sivussa oleva tutka erottuvat kuvassa hyvin.
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Yllätyspaketti
Israelista kerran
kuukaudessa
• Suunnittelin pitkästä aikaa matkaa Israeliin,
ja reissun päivämääristäkin oli jo sikäläisten
ystävien kanssa sovittu, kun koronapandemia iski Eurooppaan. Muutaman päivän sisällä rajat sulkeutuivat, lento toisensa jälkeen
peruttiin, eikä matka toteutunut – eikä se ole
toteutunut vieläkään. Ikävä Israeliin oli hurja
jo reissun peruuntuessa maaliskuussa 2020,
ja nyt odotus on venähtänyt melkein kaksi
vuotta pidemmäksi.
Kesällä 2020, pandemian kestettyä muutaman kuukauden, satuin sivusilmällä huomaamaan sosiaalisessa mediassa mainoksen
organisaatiosta nimeltä Lev Haolam. Hetken
mielijohteesta klikkasin mainosta, ja tutustuttuani organisaatioon tarkemmin päätin
kokeilla palvelua ja tein kuukausitilauksen.
Lev Haolam tukee Israel-boikoteista – ja
nyt myös matkailijoiden puutteesta – kärsiviä
pienyrityksiä Juudeassa, Samariassa ja Golanin kukkuloilla. Asiakas maksaa tilauksesta
90 euroa kuussa ja saa rahansa vastineeksi
kerran kuukaudessa paketin, joka sisältää
keskimäärin 7–8 erilaista tuotetta. Paketin
sisältö on yllätys ja joka kerta erilainen: mukana voi olla esimerkiksi hunajaa, suklaata,
teetä, viiniä, oliiviöljyä, kuivattuja hedelmiä,
mausteita, kosmetiikkaa, koruja tai koristeesineitä. Kaikki tuotteet ovat kosher ja israelilaisia, monet pienten perheyritysten tuotJEDIDUT • 4 / 2021

tamia. Kuukausitilaajien avulla nämä pienet
yritykset saavat suuriakin tilauksia.
Täytynee tosin myöntää, että israelilaisten
pienyritysten tukemisen lisäksi asiaan vaikuttavat myös itsekkäämmät syyt. Mikään
ei nimittäin helpota Israel-ikävää paremmin
kuin laatikollinen tavaraa suoraan Israelista
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Sanna Lönnfors

SONO-KASVOMASKIT ISRAELISTA

– ja joskus mukana on ollut sattumalta jopa
minulle tuttuja ja mieluisia tuotteita ajoilta,
jolloin itse asuin maassa. Korona-aikana
paljolti kotioloissa pyörivä harmaa arki saa
tervetullutta väriä, kun maustaa ruuan israelilaisella suolalla, pesee hiukset israelilaisella
shampoolla tai nauttii elokuvaa katsellessaan
lasillisen israelilaista viiniä.
Olen ollut Lev Haolamin tyytyväinen asiakas nyt yli vuoden. Tuotteet ovat laadukkaita ja ne pakataan taitavasti, sillä toistaiseksi
kaikki keramiikasta viinipulloihin on tullut
ehjänä perille. 90 euron kuukausihinta ei toki
ole aivan pieni, mutta jotain pientä luksusta
täytyy itselleen voida suoda etenkin nyt, kun
matkustelu ulkomaille on pitkään ollut lähestulkoon jäissä. Sitä paitsi mukana on paljon
elintarvikkeita ja käyttötavaraa, joita ostaisin joka tapauksessa, esimerkiksi oliiviöljyä,
pähkinöitä ja saippuaa. Ikävää on ainoastaan
EU:ssa heinäkuussa 2021 voimaan tullut uudistus, jonka mukaan EU:n ulkopuolelta saapuvat lähetykset on aina tullattava; se vaatii
hieman ylimääräistä hommaa ja viivästyttää
paketin saapumista muutamalla päivällä,
mikä puolestaan kysyy kärsivällisyyttä. Paketti on kuitenkin aina ollut odotuksen ja
vaivannäön arvoinen.
Palvelu on suosittu: verkkosivuillaan Lev
Haolam kertoo lähettävänsä paketteja kuukausittain yli 130 maahan. Voin hyvin kuvitella, kuinka näissä yli 130 maassa joku minun
kaltaiseni Israeliin ikävöivä iloitsee joka kuukausi Israelista saapuvasta yllätyspaketista ja
avaa sen innoissaan kuin lapsi karkkikaupassa. Se tuo pandemiankin keskellä tunteen yhteenkuuluvuudesta ventovieraiden ihmisten,
muiden Israelin ystävien, kanssa.

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.
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

• 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

Sanna Lönnfors on kotkalainen kirjailija,
jolta viimeksi ilmestyi teos "Israelin auringon palasia".
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Israel ja Iran
(ydin)sodan partaalla?
Ari Rusila

“a confrontation with Iran is only
a matter of time, and not a lot of
time.” (Avigdor Liberman)
• Israelin ja Iranin välinen konflikti uhkaa
eskaloitua “varjosodasta” tuhoisaksi suoraksi
yhteenotoksi. Usein eri keinoin ja eri rintamilla käyty “varjosota” kiihtyi vuoden 2018
jälkeen, kun Yhdysvallat ilmoitti irtisanoutuvansa Iranin vuoden 2015 ydinasesopimuksesta (JCPOA). Israel on viime viikkoina
pyrkinyt korkean tason diplomaattisin keinoin pysäyttämään Iranin ydinaseohjelmaa;
samalla sen armeija (IDF) on
aloittanut valmistautumisen
sotaan, mikäli rauhanomaiseen ratkaisuun ei päästä
vaikkapa uudella kansainvälisellä Iranilta ydinaseet kieltävän sopimuksen avulla.
Aman – Israelin puolustusvoimien sotilastiedustelun
osasto – julkaisi aiemmin
helmikuussa 2021 vuotuisen
arvionsa maan kohtaamista
alueellisista uhista. Iran ja
sen ydinaseohjelma on näistä

uhista edelleen merkittävin. Amanin mukaan
Iranissa oli helmikuussa 2021 rikastettu 1300
kg uraania 4 prosenttiin ja 17 kg rikastettu
20 prosenttiin.
IAEA: n toukokuun (2021) raportin mukaan Iranissa oli 62,8 kg 20 prosenttiseksi
rikastettua uraania; syyskuun alussa IAEA
arvioi, että Iranissa on 84,3 kg 20-prosenttista rikastettua uraania ja lisäksi 10 kg lähes
60-prosenttista rikastettua uraania. Iran tarvitsisi noin 40 kiloa 60-prosenttisesti rikastettua uraania voidakseen tuottaa riittävästi
aselaatuista uraania (93,5 prosenttia).
Iranin atomienergiajärjestön johtaja Mohammad Eslami on ilmoittanut Iranin jo rikastaneen yli 120 kg 20 prosenttista uraania,

A Ainakin nämä laitokset + Fordow
Quomin lähellä lienevät joko uuden
JCPOAn tarkkailun tai Israelin ilmaiskun kohteina.
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joka ylittää IAEA: n viimeisimmän arvion.
Ydinohjus edellyttää kuitenkin edelleen
taistelupään ja ohjusten laukaisujärjestelmän
rakentamista. Iranilla on jo 2000 km:n kantomatkan omaavia ohjuksia, joihin ydintaistelukärki voidaan sijoittaa, ballistisen ydinohjuksen kehitystyötä Israel on onnistunut
hidastamaan eri keinoin.
Merkel
Israelissa
Israelin pääministeri Naftali Bennett varoitti 11. lokakuuta 2021 Iranin ydinaseohjelman olevan kehittyneemmässä vaiheessa
koskaan. Varoituksensa hän antoi turvallisuuskabinetin erityisistunnossa, jonka kunniavieraana oli väistyvä Saksan liittokansleri
Angela Merkel. Bennettin sanoin “Maailma
odottaa nyt sitä, palaako Teheran neuvottelupöytään Wienissä koskien JCPOA ydinohjelmaa vaiko ei.”  
Bennettin mukaan Iran on ottanut jättiaskeleita uraanin rikastamisessa “Maailma
odottaa, iranilaiset leikkivät aikaa ja sentrifugit pyörivät ... Israelin vastuulla on varmistaa — teoilla, ei puheilla – ettei Iranilla
ole koskaan ydinaseita. Ydinaseet tällaisen
ääriliikkeen ja väkivaltaisen hallinnon käsissä
muuttavat alueen ja maailman kasvot. Meille
tämä ei ole strateginen ongelma, vaan eksistentiaalinen kysymys. ”
Puhuessaan myöhemmin yhteisessä lehdistötilaisuudessa Merkel sanoi, että tulevat
viikot ovat ratkaisevia Iranin kanssa solmittavan ydinasesopimuksen tulevaisuuden kannalta, ja jokainen päivä, joka kuluu ilman Teheranin vastausta Yhdysvaltojen aloitteisiin,
johtaa Iraniin rikastamaan enemmän uraania.
Yhdysvaltain ohella Saksa oli vuoden 2015
JCPOAn allekirjoittaja Venäjän, Iso-Britannian, Kiinan ja Ranskan ohella. Merkel myös
pyysi Venäjän presidentti Vladimir Putinia ja
Kiinan presidentti Xi Jinpingiä painostamaan
Irania takaisin neuvottelupöytään.

Samaan aikaan
Washingtonissa
“If diplomacy between world powers and Iran
fails, other options will be on the table... I
think everyone here, in Israel, in the Emirates and in Tehran, understands what that
means,” (Yair Lapid)
13. lokakuuta 2021 ulkoministeri Yair Lapid neuvotteli Washingtonissa korkeiden
demokraattijohtajien ja hallituksen virkamiesten kanssa.
Tapaamisessa varapresidentti Kamala Harrisin kanssa Lapid kuvaili tätä ”yhdeksi Israelin parhaista ystävistä Washingtonissa” ja lisäsi: ”Vaikka meillä on erimielisyyksiä, tiedän,
että tavoitteemme on yhteinen, eli nähdä
Israel vahvana, turvallisena ja kukoistavana.”
Lapid totesi USAn ja Israelin ystävyyden pohjautuvan yhteisiin arvoihin.
Lapid tapasi myös edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosin ja kansallisen turvallisuusneuvonantaja (NSA) Jake Sullivanin,
joille Lapid välitti Israelin huolen siitä, että
Iranista tulee ydinasevaltio.
Tapaamisessa Sullivan vahvisti: ”Presidentti Biden on sitoutunut varmistamaan, että Iran
ei koskaan saa ydinaseita.”
Ulkoministeri Lapid, Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken ja Arabiemiraattien
ulkoministeri Abdullah bin Zayed pitivät
myös kolmikantakokouksen Washingtonissa
13.10.2021. Lapidin mukaan Israel pidättää
oikeuden toimia milloin tahansa ja millä ta- A
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A hansa tavalla ... ”Se ei ole vain oikeutem-

me, se on myös velvollisuutemme. Iran on
julkisesti ilmoittanut, että se tuhoaa meidät;
emme aio antaa sen tapahtua... Ulkoministeri Blinken ja minä olemme holokaustista
selvinneiden poikia. Tiedämme, että joskus
kansakunnat tarvitsevat voimaa suojellakseen maailmaa pahalta. Jos terroristihallinto
haluaa hankkia ydinaseen, meidän on toimittava.”

Israel valmistautuu iskuun
Israelin puolustusvoimien komentaja Aviv
Kohavi määräsi kahden vuoden tauon jälkeen budjettivaroja Israelin ilmavoimille koulutukseen koskien mahdollista iskua Iranin
ydinlaitoksiin.
Edelleen Channel 12 raportoi 19.10.2021,
että hallitus aikoo myöntää 5 miljardia shekeliä (USD 1,5 miljardia) Iraniin kohdistuvaan
hyökkäykseen, joista 2 miljardia shekeliä
(USD 620 miljoonaa) tulee vuoden 2022
puolustusbudjetista ja loput
nykyisestä talousarviosta.
Puolustusministeri Benny
Gantz puolusti hallituksen
pyytämää budjetin lisäystä
armeijalle varoittaen lisämäärärahojen olevan välttämättömiä mahdollisen Iranin
ydinvoiman hyökkäyksen
valmistelemiseksi.
© Evgeny Biyatov/Sputnik/Kremlin Pool Photo

Venäjä Israelin tukena
Pääministeri Naftali Bennett ja Venäjän presidentti Vladimir Putin puolestaan tapasivat Venäjän Mustanmeren lomakohteessa
Sotšissa 22.10.2021 aiheenaan Syyria ja Iran.
Presidentti Putin piti Venäjän ja Israelin suhteita ”ainutlaatuisina” ja ylisti ”kansojemme
välistä erittäin syvää yhteyttä”.
Moskova on painostanut Teherania kulissien takana viime viikkoina pyrkien varmistamaan, ettei Iran enää loukkaa jo ennestään heikkoa kansainvälistä järjestelyä
ydinvoima(-ase) -laitostensa kansainvälisen
valvonnan suhteen.
Israelin ja Venäjän välillä on ollut jatkuvaa turvallisuuspoliittista koordinointia eri
tasoilla ja esimerkiksi Venäjän Khmeimimtukikohdan ja Israelin sotilasjohdon välillä
on suora yhteys; sen välityksellä hoidetaan

myös viestit Tel Avivin ja Damaskoksen välillä. Venäjän hiljaisuus ja Syyrian puolustusjärjestelmien passiivisuus Israelin ilmaiskujen aikana aikana voi tarkoittaa sitä, että
on olemassa implisiittinen Venäjän ja Syyrian
sopimus, joka sallii Israelin vapaan toiminnan iranilaiskohteita vastaan.
Venäjä on myös välittänyt neuvotteluja
Syyrian ja Israelin kesken. Syyrian ja Israelin
delegaatiot pitivät joulukuussa 2020 tapaamisen Venäjän lentotukikohdassa Khmeimimissä, lähellä Latakian satamakaupunkia Pohjois-Syyriassa. Tämä tapahtui sen jälkeen,
kun ainakin yksi kokous Syyrian ja Israelin
edustajien välillä oli jo pidetty Kyproksessa.
Khmeimimin kokouksen keskeinen teema
oli yhteinen pyrkimys karkoittaa Iran Syyriasta.
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B Venäjä ja Israel ovat kehittäneet
läheiset poliittiset, taloudelliset ja
kulttuurisiteet.

Israelin mahdolliseen ilmaiskuun liittyy tieto, että Yhdysvaltain ilmavoimat ilmoitti suorittaneensa uuden ”bunkkerintuhoojapommin”, GBU-72 Advanced 5K Penetratorin
-testin. 5 000 paunan (2 268 kg) painoisella
pommilla uskotaan olevan kyky tunkeutua
syvälle vuoren alle haudattuun Iranin Fordown ydinlaitokseen. Pienempi bunkkeripommi, GBU-28, myytiin salaa Israelille
vuonna 2009, ja sitä on käytetty Gazassa mm.
iskuihin Hamasin “Metro City” -tunneliverkostoa vastaan. Tästä bunkkerintuhoojasta
IDF on jakanut operaativisia tietoja uuden
tehokkaamman tuhoojan kehitystyöhön. Israelin armeija pyrkii ostamaan tämän uuden
pommin lähikuukausina. Toinen vaihtoehto
syvällä kallioperässä olevien kohteiden tuhoamiseen on taktinen ydinkärki, mutta sen
käyttökynnys on äärimmäisen korkea.
Epilogi
Ainoa asia, joka erottaa Iranin ydinaseesta,
on sen johtajien poliittinen päätös. Iran on
viime vuosina rikastanut tarpeeksi uraania
pommin valmistamiseksi, se ei ole vielä tehnyt sitä eikä ole kehittänyt kykyä laukaista
se ballistisella ohjuksella.

Iranin ydinaseohjelman pysäytys Israelin
ilmaiskulla on äärimmäisen vakava kysymys,
sillä Iran voi hyvin vakavasti iskeä Israeliin
Libanonista Hizbollahin mittavalla (80 000150 000) raketti- ja ohjusarsenaalilla, joista
osa hyvinkin kehittyneitä ohjuksia. Vaikka
Israelin monikerroksinen ja kattava ohjuspuolustusjärjestelmä kykenee torjumaan kaiken tyyppiset iskut qassameista ja drooneista
ballistisiin ohjuksiin, ylittää suurivolyyminen
keskitetty isku järjestelmän kapasiteetin, jolloin erilaisista ohjuksista osa pääsee torjunnan läpi aiheuttamaan suurta tuhoa Israelissa
erityisesti infrastruktuurin ja siviiliväestön
keskuudessa.
Niin Iran kuin Israelkaan tuskin haluaa
tuhoisaa sotaa, aikaa vain on hyvinkin rajoitetusti sen diplomaattiseen estämiseen.
Lähteet:
BICOM, Times of Israel, al-Jazeera, Breaking
Defence.

KARTTULAN APTEEKKI
Kissakuusentie 2
p. (017) 383 1130
ma-pe 9-18, la 9-14

TERVON APTEEKKI
Urheilutie 2
p. (017) 387 2168
ma-pe 8.30-16.30, la 9-13

C Tämä lienee vakavampi vaihtoehto uudellekin bunkkerintuhoojalle.
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Jäsenyhdistykset ja tapahtumat
• Espoon Suomi-Israel yhdistys ry
espoo.israel@gmail.com
www.espoo-israel.fi

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

• 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
ISRAEL VUONNA 5782
esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien sarja
keväällä 2022 torstaisin, Helsingin yliopisto,
Porthania P219 (Lehtisali), 2. krs, Yliopistonkatu 3, Helsinki
20.1. 2022 klo 18.00
"Värikkäästi vegeä - tarinoita israelilaisten
ruokien ääreltä"
Tietokirjailija, heprean kielen opettaja Ninarose Maoz
10.3. 2022 klo 18.00
"Israelin rajavartiolaitoksen palveluksessa"
Bloggari Ari Rusila
24.3.2022 klo 18.00
"Ajankohtaista Israelista ja Lähi-idästä"
Suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!
Pyrimme järjestämään etäyhteyden luennoille. Lisätiedot www.suomi-israel.fi/helsinki tai
Anna Muukkoselta armuukkonen@hotmail.
com.
• Jyväskylän/Keski-Suomen SuomiIsrael yhdistys ry
jyvaskyla@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/jyvaskyla
JEDIDUT • 4 / 2021

• Tampereen
Suomi-Israel yhdistys ry –
Föreningen Finland-Israel
i Tammerfors rf
tampere@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/tampere
• Turun seudun
Suomi-Israel yhdistys ry –
Åboregionens
Finland-Israel Förening rf
turku@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/turku
• Vantaan Suomi-Israel yhdistys ry
vantaa@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/vantaa
Suomi-Israel-Yhdistysten Liitto ry:n hallitus

Syntymäpäiviä – Mazal tov!
Pekka Sartola 80 vuotta
Suomen tuottoisin Israel-kirjailija ja Lähi-idän
asiantuntija Pekka Sartola täytti 80 vuotta 10.
marraskuuta. Vuosikymmeniä kestäneen
uransa aikana Sartola on kirjoittanut 28 kirjaa, jotka käsittelevät Israelia, Lähi-itää, politiikkaa, terrorismia ja eskatologiaa. Hän on
myös näiden aiheiden kysytty luennoitsija ja
opettaja. Sartola on Turun seudun SuomiIsrael Yhdistyksen hallituksen jäsen.
Peter Östman 60 vuotta
Kansanedustaja ja eduskunnan Israel ystävyysryhmän puheenjohtaja Peter Östman
täytti 60 vuotta 16. joulukuuta. Vuodesta
2011 kansanedustajana toiminut Östman on
profiloitunut yhdeksi aktiivisimmista Israelin puolestapuhujista eduskunnassa ja hänet
palkittiin liiton myöntämällä K.-A. Fagerholm

-palkinnolla vuonna 2018. Östman kuuluu
Espoon Suomi-Israel Yhdistykseen ja on ollut
usein puhujana liiton ja sen jäsenyhdistysten
tapahtumissa.
Östmania onniteltiin hotelli Presidentissä
järjestetyssä pienimuotoisessa kahvitilaisuudessa, jonka järjestivät Israel-ystävyystoimikunnan jäsenet. Päivänsankarille luovutettiin
Juutalaisen kansallisrahaston (Keren Kayemeth LeIsrael) Kultainen kirja.
Jatkossa Jedidut julkaisee liiton ja
sen jäsenyhdistysten vastuuhenkilöiden
syntymäpäiväonnitteluja tällä palstalla.
Lähetä onnitteluteksti, valokuva sekä
yhteystietosi os. jedidut@suomi-israel.fi.

D Pekka Sartolaa olivat onnittelemassa: Turun juutalaisen srk:n pj. Harry Serlo (vas.), Mikael Zewi, Joel Hasan, Matti
Schrey ja Kai Mannervo Turun Seudun Suomi-Israel Yhdistyksestä, päivänsankari, liiton pj. Risto Huvila, Olli Palo
Turun Seudun Suomi-Israel Yhdistyksestä, Hannu Elo Israelin Ystävät ry:stä sekä TV7:n tj. Martti Ojares. Sankarille
luovutettiin Juutalaisen kansallisrahaston (Keren Kayemeth LeIsrael) Kultainen kirja.

Puheenjohtajisto
Risto Huvila, pj. (Espoo) risto@truman.fi
Matti Schrey, varapj. (Turku)
Jäsenet:
Aleksandra Ahlgren (Hki) – varajäsen Arto Myllärinen, Suvi Gräsbeck (Helsinki) – varajäsen
Folke Gräsbeck, Suvi Hakkarainen (PohjoisKarjala) – varajäsen Tiina Huotari, Laila Jouhki (Vantaa) – varajäsen Gunilla Ståhl, Juhani
Korjula (Hamina) – varajäsen Jaana Takala, Kai
Mannervo (Turku) – varajäsen Elias Järvinen,
Raili Raivio (Vantaa) – varajäsen Merja Lindholm, Ari Rusila (Jyväskylä) – varajäsen Hannu
Taipale, Timo Saksala (Tampere) – varajäsen
Marja Liisa Laaksonen, Sam Weintraub (Espoo)
– varajäsen Simon Elo.
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A Ensimmäinen hanukkakynttilä
sytytettiin Rony Smolarin johdolla.

Espoon SuomiIsrael Yhdistys vietti
5-vuotissyntymäpäiviään sekä
juhli hanukkaa
sunnuntaina
28.11. uudessa
Hotelli Mattsissa
Matinkylässä.

Espoossa juhlittiin hanukkaa
Kimmo Janas
• Juhlan musiikista vastasi
legendaarinen Hillel Tokazier ja juhlapuheen piti
kansanedustaja Antero
Laukkanen. Israelin suurlähetystön varapäällikkö Iris
Malka esitti Israelin valtion
onnittelut ja espoolainen

kaupunginvaltuutettu ja
kaupunginhallituksen jäsen
Simon Elo piti myös oman
puheenvuoronsa.
Hanukkan tarinan historiaan juhlakansan johdatti
kirjailija Rony Smolar, joka
myös sytytti ensimmäisen
hanukkakynttilän muiden
paikalla olleiden juutalaise-

dustajien kanssa.
Tilaisuutta isännöi Espoon
yhdistyksen puheenjohtaja
Risto Huvila, joka myös
valotti yhdistyksen 5-vuotista taivalta.
OnnittelupuheenvuorosD Hillel Tokazier ei pettänyt kuulijoita tälläkään kertaa, vaan vauhtia
ja huumoria riitti esityksissä.

C Israelin valtion onnittelut juhlivalle yhdistykselle toi suurlähetystön
varapäällikkö Iris Malka Risto Huvilan tulkatessa.

saan Iris Malka totesi, että
vaikka viime vuonna juhlittiin Suomen ja Israelin
70-vuotisia diplomaattisia
suhteita, on vielä monia
osa-alueita, joilla yhteistyötä
voidaan lisätä.
Sekä Suomi että Israel
ovat molemmat globaaleja

C Simon Elo otti puheenvuorossaan kantaa suomalaisten poliitikkojen suhtautumiseen Israeliin ja sen kansaan.

johtajia innovaatioalalla.
– Olemme hyvin iloisia,
kun näemme organisaatioita
kuten Espoon Suomi-Israel
Yhdistys, joilla on mahdollisuus ja taito tarttua kiinni
näihin mahdollisuuksiin ja
tehdä yhteistyötä maittemme välillä. Rohkaisemme

teitä olemaan vieläkin uteliaampia ja tavoitteellisempia, jotta voimme kasvattaa
yhteistyötä. Erittäin lämmin
kiitos Espoon Suomi-Israel
Yhdistykselle siitä työstä,
jota teette Israelin valtion ja
Israelin suurlähetystön puolesta, Iris Malka lausui.

C Tapahtuman lopuksi järjestettiin arpajaiset, jonka palkinnot oli
saatu lahjoituksina Israel-myönteisiltä yrityksiltä.

A Tunnettuna herkkusuuna Antero Laukkanen tutustui kahvipöydän
antimiin.
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Liitto vahvistaa
näkyvyyttään mediassa
Miksi juuri Israel? AlfaTV:llä
Liitto on sopinut AlfaTV:n kanssa toistaiseksi
jatkuvasta kuukausittaisesta Miksi juuri Israel? -ohjelmasta, joka esitetään kuukauden
viimeisenä sunnuntaina klo 10:30. Ohjelmasarjasta on esitetty jo kaksi osaa, ja seuraavat
jaksot esitetään tapaninpäivänä 26.12. (Hanukan ihme) ja 30.1. (Holokausti ja juutalaisvaltion synty). Ohjelmat toteutetaan yhteistyössä Wester Production Oy:n kanssa ja
ohjelmaa isännöi Risto Huvila.
Suorien ohjelmien keskimääräinen katsojamäärä on ollut noin 25 000. Aiemmissa
jaksoissa ovat olleet vieraina Suomen juutalaisyhteisön puheenjohtaja Yaron Nadbornik ja Helsingin piispa Teemu Laajasalo teemana Israel, kirkko ja antisemitismi
(31.10.) sekä Israelissa opiskelleet Ella-Roosa Tenhunen ja Sanna Lönnfors (28.11.).
Aiemmat jaksot on katsottavissa AlfaTV:n
arkistosta os. permanto.fi sekä liiton YouTube-sivustolta.

C Miksi juuri Israel? -ohjelmasarjan toisessa jaksossa
nuoret aikuiset Ella-Roosa Tenhunen ja Sanna Lönnfors
kertoivat kokemuksistaan ja motiiveistaan lähteä opiskelemaan israelilaisiin yliopistoihin.

JEDIDUT • 4 / 2021

Huvila Jerusalem Postin kolumnistiksi
Liiton puheenjohtajana vuodesta 2018 toiminut Risto Huvila on kutsuttu Jerusalem
Postin kolumnistiksi ja hänen ensimmäinen
kirjoituksensa julkaistiin joulukuun alussa
otsikolla Finland’s capital attack on Israel
(Suomen pääkaupunki hyökkää Israelia
vastaan). Kolumnissaan Risto käsittelee Helsingin kaupunginhallituksen käynnistämää
boikottihanketta.
Jerusalem Post
on v. 1932 perustettu Israelin
johtava
englanninkielinen
sanomalehti ja
uutissivusto, jonka alkuperäinen
nimi oli The Palestine Post aina
vuoteen 1950.
Aktiivisena
kirjoittajana tunnettu Huvila on
kirjoittanut blogia Seurakuntalainen.fi:ssä vuodesta 2017 ja Times of Israel
-uutissivustolla vuodesta 2019. Kirjoituksissaan hän käsittelee pääasiallisesti Israeliin
ja antisemitismiin liittyviä asioita. Ristolta
ilmestyi v. 2018 Aikamedian kustantamana
kirja Israelin ihme ja presidentti Truman,
josta on otettu myös englanninkielinen painos. Tammikuussa 2022 Perussanoma Oy
julkaisee Riston Seurakuntalaisessa vuosina
2017-2021 julkaistuista Israel-aiheisista blogikirjoituksista koostuvan kirjan Miksi Israelista pitää puhua.
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Kirjallisuuskatsaus
VIIMEINEN
LEVANTTILAINEN
Kuinka moni tietää, mikä
on Levantti? Sillä tarkoitetaan Välimeren itärannikon
maita, erityisesti Syyriaa,
Libanonia, Israelia, Jordaniaa ja Egyptiä. Libanonilaisranskalainen kirjailija Amin
Maalouf (s. 1949) tarkastelee maailmaa Levantin näkökulmasta.
Maaloufin kristittyjen vanhempien asuinpaikka Egypti
oli monikulttuurinen maa,
kunnes Nasser teki monikulttuurisuudesta lopun, ja
vanhempien piti paeta Libanoniin. Maalouf itse jatkoi
Libanonin sisällissodan aikana Ranskaan, jossa hänestä
tuli juhlittu kirjailija, jopa
Ranskan Akatemian jäsen.
Maaloufilta on suomennettu useita teoksia, ehkä
tunnetuimpana 1000-luvun
Persiaan sijoittuva Omar
Khaijamista kertova romaani Samarkand (Gummerus 2009). Maalouf tunnetaan maassamme myös
Kaija Saariahon oopperoiden librettojen kirjoittajana.
Maaloufin juuri suomennetun kirjan kuvaus arabimaiden rappiosta viime vuosikymmeninä on melkein
inhorealistinen. Kuuden
päivän sodan hävinneet araJEDIDUT • 4 / 2021

bit jäivät hänen mukaansa
ansaan tappioonsa ja kärsivät nyt ikuisen häviäjän
syndroomasta.
Arabimaat olisivat voineet
hankkia revanssin muullakin tavalla kuin aseilla: panostaen teollisuuteensa ja
hyvinvointiinsa, kuten Saksa
ja Japani toisen maailmansodan jälkeen, mutta ne eivät
tehneet sitä.
Mutta israelilaisetkin jäivät
Maaloufin mukaan ansaan
voittoonsa. Monien vaiheiden jälkeen ollaan nyt – näin
Maalouf arvioi – tilanteessa,
jossa minkään värinen hallitus Israelissa ei voi ratkaista
umpikujaa palestiinalaisten
kanssa.
Journalistivuosinaan Maa-

Amin Maalouf:
Sivilisaatioiden haaksirikko
Niin & näin, 2021
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louf päätyi maailmanhistorian polttopisteisiin: niin
kevään 1975 Saigoniin kuin
talven 1979 Iraniin, jopa Air
Francen lentokoneeseen,
jolla Khomeini palasi Teheraniin ottaakseen Iranin
komentoonsa.
Olen pohtinut ja kysellyt
asiantuntijoilta, onko Iranin
ja Israelin itsestään selvästi
oltava vihollisia; shaahin aikaanhan maat olivat lämpimiä ystäviä. Eikö niillä voisi
olla runsaasti yhteisiä etuja?
Maaloufin mielestä vihollisuus ei ollut itsestäänselvä.
Iranin – joka ei ole arabimaa
– jyrkkää asemoitumista Israelia vastaan vallankumouksen jälkeen Maalouf pitää
odottamattomana, vaikeasti
ennakoitavissa olleena kehityksenä.
Asemoituminen kuitenkin
tuotti hedelmää, Iranin valta kasvoi arabimaissa. Mutta samalla Iranin rooli shiialaisten muslimien tukijana
voimisti shiiojen ja sunnien
vastakkainasettelua. Tämä
muslimien vastakkainasettelu onkin nyt uusi ”harharetki”, jolle arabimaailma on
Maaloufin mukaan joutunut,
ja josta koko maailma joutuu
kärsimään.
Vanhan monikulttuurisen
Levantin kosmopoliittisena

perillisenä Maalouf suree
maailman pirstoutumista
nationalistisiksi kansallisvaltioiksi: ”En koskaan lakkaa vastustamasta ajatusta,
jonka mukaan kieleltään
tai uskonnoltaan erilaisten
kansojen olisi parempi elää
erillään.”
Eurooppaa, nykyistä kotiseutuaan, Maalouf pitää
yhtenä inhimillisen historian lupaavimmista myönteisen integraation kokeista.
Koe on kuitenkin hänen
mielestään purkaantumassa
silmiemme edessä, mikä on
hänelle yksi aikakautemme
suurista surunaiheista.
Jos Eurooppakin pettää,
Maaloufilla ei ole enää paikkaa, mihin mennä.
Vesa Hirvonen
SALAPERÄINEN
MILJARDÖÖRI
Pirkanmaalaisen tietokirjailija Matti Mörttisen uusi
kirja vie lukijan aikamatkalle ihmiskunnan historian
synkimpien alhojen kautta
kylmän sodan poliittisiin ja
kaupallisiin kiemuroihin.
Kirjan aiheena on Puolan
Lodzissa juutalaisperheeseen syntynyt Shlomo Zabludowicz (1916–1994), jonka isä oli rabbi. Hän selvisi
ainoana perheestään niin
Litzmannstadtin geton kuin
työ- ja keskitysleirin kauhuista. Toisen maailmansodan jälkeen hän päätyi Ruot-

Matti Mörttinen
Shlomo Zabludowicz
Into, 2021

sin kautta Suomeen, käveli
Tampellan herrojen puheille
ja alkoi viedä perinteikkään
tamperelaisen teollisuuslaitoksen laadukkaiksi tunnettuja kranaatinheittimiä
ja tykkejä Israelin kautta
ympäri maailmaa. Hän oli
mm. hankkimassa Suomessa aseita talvella 1948 Israelin itsenäissodan taistelijoille. Myöhemmin hän oli
junailemassa Tampellan ja
israelilaisen Solel Bonehin
yhteisyritystä Soltamia, josta
omisti myös pienen siivun.
Tampellan asekaupoista
pidettiin kuitenkin suu supussa ja suoraan myös kiellettiin kaikki kaupankäynti
tarvittaessa.
Daily Telegraph on todennut vuonna 1994, että Zabludowicz olisi pystynyt myymään vaikka lumikenkiä
Arabiaan eli miehen kyvyt
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tunnistettiin ulkomailla ehkä
Suomea paremmin. Zabludowicz sukkuloi maailmalla maiden johtajien kanssa,
tutuiksi tulivat niin Golda
Meir kuin Indira Gandhikin. Vasta vuonna 1974 Suomen passin saanut Shlomo
Zabludowicz asui vaimonsa
Polan kanssa eläkevuosinaan myös Israelissa, jossa
hänellä on hulppea huvila
Kesareassa.
Mielenkiintoinen tieto
miehen matkustelusta on,
että työmatkoillaan Euroopan metropoleissa hän halusi yöpyä samoissa hotellisviiteissä, joita Adolf Hitler
oli aikoinaan käyttänyt.
Mittavan omaisuuden
kansainvälisenä asekauppiaana kerryttänyt Zabludowicz on vältellyt julkisuutta,
ja hänen elämästään on tiedetty varsin vähän. Shlomon
vuonna 1953 syntynyt poika
Poju Zabludowicz on myös
pitänyt isänsä tavoin varsin
matalaa profiilia julkisuudessa.
Matti Mörttisen teos on
ensimmäinen tästä mystisestä ja monikielisestä,
keskitysleiriltä Suomeen
päätyneestä maailmankansalaisesta kirjoitettu kirja.
Kirja imaisee lukijan välittömästi mukaansa, tuntuu
kuin lukisi parhaintakin
vakoojaromaania, jossa liikutaan ristiin rastiin maailmalla.
Kimmo Janas
JEDIDUT • 4 / 2021

HAAS valvoo ilmatilaa
Israelin ilmavoimat IAF on
ottanut testikäyttöön yhden
JEDIDUT • 4 / 2021

Uutiskimara

maailman suurimmista ilmatilan valvontaan valjastetuista ilmalaivoista.
Israelin valtion omistama
ilmailu-, avaruusteknologiaja puolustusteollisuusyritys
Israel Aircraft Industriesin
(IAI) Elta-yksikkö yhteistyössä IAF:n ja sekä Israelin
että Yhdysvaltain ohjuspuolustusvirastojen kanssa on
kehittänyt High Availability
Aerostat Systemin (HAAS),
joka on luotu vahtimaan
ilmatilaa matalalla lentäviltä
uhilta, kuten risteilyohjuksilta ja asein varustetuilta
drooneilta. Laitteen valmistanut amerikkalainen TCOM
on erikoistunut armeijakäyttöön tarkoitettuihin ilmalaivoihin.

Alaston taideinstallaatio autiomaassa
200 miestä ja naista osallis- on luonut installaatioita
tui amerikkalaisen taiteilijan muun muassa New YorSpencer Tunickin alasto- kissa, Lontoossa, Wienissä,
maan taideinstallaatioon Barcelonassa ja Sydneyssä.
Aradia ympäröivässä au- Nykyään Arad liittyy tähän
tiomaassa lokakuussa. Va- maineikkaaseen luetteloon,
lokuvainstallaatio on suun- jota isännöi Israelin matkainiteltu tukemaan Kuolleen- luministeriö.
meren museon perustamista
Noin 200 ihmistä, jotka
Aradiin. Osana taideteosta suostuivat osallistumaan
taiteilija käytti valkoista installaatioon, saapuivat
vartalomaalia, jota ei ollut Aradiin alkuiltapäivästä ja
käytetty koskaan aiemmin.
riisuivat vaatteensa jossain
Yhteistyössä
Israelin päin Araa ympäröivää aamatkailuministeriön, Ara- vikkomaisemaa. Tapahtudin kunnan ja Kuolleen- ma kesti noin kolme tuntia,
meren elvytyshankkeen jonka aikana taiteilija asetteli
kanssa Spencer Tunick on mallit ja kameran taustan ja
palannut Kuolleenmeren valon mukaan jne.
alueelle kahden aiemman
Installaatio on suunnitelinstallaation jälkeen, jotka tu kiinnittämään maailman
ovat saaneet kansainvälistä huomio Kuolleenmeren
suosiota ja auttaneet lisää- suojelemisen ja restauroinmään tietoisuutta Israelista nin tärkeyteen sekä Aradiin
matkailukohteena.
rakennettavan KuolleenmeHankkeeseen osallistu- ren museon perustamiseksi
neet sanovat, että tämän Tunickin myynninedistämishankkeen odotetaan olevan kampanjaan rekrytoineen
yksi rohkeimmista ja kiistan- Ari Fruchterin aloitteesta
alaisimmista taiteilijan kos- ja johdolla.
kaan toteuttamista. Tunick

Sen sijaintia ei ole paljastettu kuin siltä osin, että
HAAS operoi pohjoisesta
Israelista käsin.
Elinkustannuksiltaan
maailman kallein
kaupunki
The Economist Intelligence
Unitin (EIU) tekemän tutkimuksen mukaan Israelin Tel
Aviv on elinkustannuksiltaan
maailman kallein kaupunki.
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Viime vuonna vertailussa
viidenneksi sijoittuneessa
Tel Avivissa erityisesti alkoholin, ruokatarvikkeiden
ja matkustamisen hinta on
kohonnut. Sijoitusta vertailussa nostaa myös Israelin
valuutan sekelin vahva kurssi suhteessa Yhdysvaltain
dollariin.
Helsinki jakoi vertailussa
17. sijan Lontoon kanssa.
Miljardin dollarin
rajamuuri
Israel on saanut valmiiksi hankkeen, joka sisältää
anturilla varustetun maanalaisen seinän, kuusi metriä korkean maanpäällisen
aidan ja meriesteen, joka
havaitsee merivoimien tunkeutumisen. Lisäksi muuri
sisältää kauko-ohjattavia
asejärjestelmiä ja joukon
tutkajärjestelmiä kameroilla,
jotka kattavat koko Gazan
alueen.
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Historiallinen käymälä
Lokakuun 5. päivänä julkaisi Israelin museovirasto
uutisen Jerusalemista löydetystä 2700 vuotta vanhasta
käymälästä.
Viranomaisten mukaan
käymälä löytyi muinaiseen
kartanoon kuuluneesta
suorakulmaisesta huoneesta. Kalkkikivestä veistetty
vessanpönttö on tutkijoiden mukaan suunniteltu
mukavaksi istua ja sen alle
oli kaivettu syvä septitankki.
© Yoli Schwartz, IAA

© Nir Distelfeld, IAA

900 vuotta vanha
miekka
Yksinkertaisesta sukellusmatkasta tuli matka muinaiseen menneisyyteen yhdelle
miehelle, kun hän törmäsi
900 vuotta vanhaan ristiretkeläisen miekkaan sukeltaessaan Israelin rannikolla
lähellä Haifan satamakaupunkia viime lokakuussa.
Shlomi Katz näki miekan
makaavan merenpohjassa
sekä muinaisia kiviankkureita ja keramiikkaa.
”Jokainen löydetty muinainen esine auttaa meitä
kokoamaan Israelin maan
historiallisen palapelin”, sanoi Israelin muinaisuusviranomaisen pääjohtaja Eli
Escosido. ”Kun miekka on
puhdistettu ja tutkittu Israelin muinaisuusviranomaisen
laboratorioissa, varmistamme, että se on esillä yleisölle.”

Uutiskimara

C Harvinainen käymälä on 2700
vuotta vanha.

Tutkijat uskovat, että kyseessä on luultavasti ollut
joku Juudan kuninkaista.
Paikka sijaitsee pari kilometriä ns. Daavidin kaupungista
eli Vanhan testamentin ajan
Jerusalemista etelään. Se on
siis ollut hallitsijan kakkospalatsi varsinaisen kaupungin ulkopuolella. Nykyään
tuolla Pohjois-Talpiotin
rinteellä on Haasin promenaadi, kuuluisa kävelykatu,
jossa monet turistiryhmätkin
ovat poikenneet maisemia
katselemaan.
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