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Pääkirjoitus
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kääntänyt 
yleisen huomion pois Lähi-idästä – ja tieten-
kin myös Israelissa tapahtuvista israelilaisten 
ja palestiinalaisten välisistä yhteenotoista. 
Eikä Israelin hallitusrintamallakaan tunnu 
yhteistyö sujuvan toivotulla tavalla eri ryh-
mittymien kesken.

Mutta toki tuolla Välimeren pohjukassa ta-
pahtuu paljon positiivista ja mielenkiintoista.

Yksi esimerkki on Israelin ja Yhdistynei-
den arabiemiraattien välillä sovittu historial-
linen vapaakauppasopimus. Eli Israelin en-
simmäinen vapaakauppasopimus arabimaan 
kanssa. 

Jerusalem Postin mukaan syntynyt sopi-
mus käsittää peräti 96 prosenttia Israelin 
ja Yhdistyneiden arabiemiraattien välillä 
käytävästä kaupasta, joka oli viime vuonna 
runsaat 800 miljoonaa euroa. Sopimuksen 
uskotaan viisinkertaistavan maiden välisen 
kaupan seuraavien viiden vuoden kuluessa. 
Israelissa nähdään Emiraatit myös kiinnosta-
vana reittinä Keski- ja Etelä-Aasian laajoille 
markkinoille. 

Monet asiantuntijat uskovat syntyneen 
vapaakauppasopimuksen edustavan paljon 
muutakin kuin vain liike-elämän intressejä. 
On muistettava, että vielä pari vuotta sitten 
Emiraatit boikotoi voimakkaasti kaikkea Isra-
eliin liittyvää. Sopimus todistaa, että yhteistyö 

on paras tapa muuttaa haasteet mahdolli-
suuksiksi. 

Sopimusneuvottelut kestivät ainoastaan 
puoli vuotta, mitä voi jo pitää omana saa-
vutuksenaan ja todisteena Abraham Accords 
-prosessin onnistumisesta. Nyt odotellaan-
kin mielenkiinnolla, seuraako Saudi Arabia 
Emiraattien esimerkkiä. Saudi Arabiahan on 
uusimmasta teknologiasta kiinnostunut maa, 
joka on sijoittanut maailmalla moniin tekno-
logian yhteishankkeisiin.  

Ei tietenkään sovi unohtaa Israelin 2. ast-
ronauttia, Eytan Stibbeä, joka vieraili huh-
tikuussa kansainvälisellä avaruusasemalla 
(ISS). Stibbe, 64, on menestyvä liikemies ja 
tunnettu hyväntekijä. Ennen yritysmaailmaan 
siirtymistään hän palveli hävittäjälentäjänä 
saavuttaen everstin arvon. Armeijassa hän 
palveli Ilan Ramonin rinnalla, miehen, 
josta tuli myöhemmin Israelin ensimmäinen 
astronautti. Avaruusasemalla Stibbe suoritti 
noin 35 koetta yrityksille ja tutkimuslaitoksil-
le yksityisrahoitteisessa Rakia-operaatiossa.

Presidentti Herzog totesi avaruusasemalle 
soittamassaan videopuhelussa: ”Tällaiset het-
ket antavat meille inspiraatiota ja jännitystä, 
etenkin vaikeina päivinä, jolloin on nähty 
synkkiä hetkiä ja kipua täällä Tel Avivissa”.
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Risto Huvila

Puheenjohtajan mietteitä

• Suomi on pitkään paistatellut – ja usein 
ihan aiheesta – yhtenä maailman malliop-
pilaana, mitä tulee demokratiaan, ihmisoi-
keuksiin ja tasa-arvoon. Viime aikoina su-
perlatiivien luetteloon on lisätty Euroopan 
vahvin armeija, korkein maanpuolustustahto 
ja täydellinen Nato-yhteensopivuus.

Näiden valossa onkin maamme ulkopoliit-
tiselle johdolle ollut hämmentävää ajautua 
tilanteeseen, jossa Turkki on torpannut jä-
senhakemuksemme argumenteilla, joilla ei 
pitäisi olla mitään tekemistä Naton jäsenkri-
teerien kanssa.

Alunperinhän ymmärrys oli, että menem-
me heittämällä Natoon, mutta nyt löysim-
mekin itsemme istanbulilaisesta basaarista, 
jonka kauppatapoja emme ymmärrä. 

Olen seurannut vuosikausia Israelia ja sen 
kohtaamaa kritiikkiä YK:ssa, missä se on jou-
tunut kohtaamaan samankaltaista perustee-
tonta kiusantekoa kuin Suomi nyt, tosin mo-
ninkertaisesti, useiden vuosikymmenten ajan 
ja vieläpä maailman maiden enemmistöltä.

Vai mitä ajattelet YK:n yleiskokouksen 
antamista tuomitsevista päätöslauselmista 
alkaen vuodesta 2015: Israel 125, Venäjä 18, 
Syyria 9, Yhdysvallat 8, Pohjois-Korea 7, Iran 

Maistaako Suomi 
nyt omaa lääkettään?

6 ja Myanmar 6. 
Vuodesta 2005 alkaen YK:n ihmisoikeus-

neuvostossa Israel on saanut osakseen 99 
tuomitsevaa päätöslauselmaa, kun maailman 
pahimmat terroristit ovat päässeet kuin koira 
veräjästä: Syyria 39, Pohjois-Korea 15, Iran 
12, Eritrea 11, Venäjä 3 ja Venezuela 2.

Kaikkein surullisinta on, ettei Suomi ole 
tietääkseni koskaan puolustanut Israelia mis-
sään YK:n elimessä. Suomen ulkopoliittinen 
linja suhteessa Israeliin on pysynyt hyvin 
samanlaisena, olipa ulkoministerinä sitten 
Erkki Tuomioja, Timo Soini tai Pekka 
Haavisto. UN Watchin tietokannan mukaan 
Suomi on äänestänyt vuodesta 2015 YK:n 
yleiskokouksessa Israelia vastaan 97 kertaa 
(79 %) ja pidättäytynyt äänestämästä 26 ker-
taa (21 %).

En vähääkään iloitse Suomen NATO-neu-
vottelujen tämänhetkisestä jumiutumisesta, 
vaan toivon, että asia ratkeaisi pikimmiten. 
Samalla toivon, että Suomen ulkopoliittinen 
johto ymmärtäisi, minkälaista vehkeilyä se 
itse on harjoittanut Israelin kohdalla vuosi-
kymmenten ajan.

Kiitos luottamuksesta ym. 
Kiitos kaikille liittokokousedustajille saa-
mastani yksimielisestä tuesta kolmannelle 
puheenjohtajakaudelleni 2022–2024. Näille 
vuosille osuu useita tärkeitä tapahtumia, 
kuten Israelin 75-vuotisjuhlat v. 2023 ja liit-
tomme 70-vuotisjuhla v. 2024, jotka tulemme 
huomioimaan niin liitto- kuin paikallistasolla.

Kiitos myös piispa Teemu Laajasalolle 
rohkeasta ja terävästä Israelin puolustamises-
ta MTV:n aamussa 14.6. pidetyssä debatissa 
Amnestyn toiminnanjohtajan Frank Johans-
sonin kanssa.

B   Risto Huvila ja Jerusalemin varapormestari Fleur 
Hassan-Nahoum.
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Vuoden 2022 Pro Israel -palkinnon 
sai European Coalition for Israel 
-järjestön (ECI) perustaja ja 
toiminnanjohtaja Tomas Sandell. 
Vuonna 2003 perustetun ECI:n 
tavoitteena on mm. edistää 
Euroopan ja Israelin välisiä 
suhteita.

• Noin sata Israelin ystävää kokoontui 10.5. 
juhlistamaan Israelin 74. itsenäisyyspäivää 
Balderin saliin Helsingin Aleksanterinka-
dulle. Israelin itsenäistyminen tapahtui 14. 
toukokuuta 1948, mikä juutalaisen kalenterin 
mukaan oli Ijar-kuun 5. päivä. Tänä vuonna 
itsenäisyyspäivä osui toukokuun 4.-5. päi-

Israelin itsenäisyyspäiväjuhla huipentui
Pro Israel -voittajan julkistamiseen

ville, heprealaisen päiväkierron alkaessa ja 
päättyessä aina auringonlaskuun.

Suomi-Israel Yhdistysten Liiton järjestä-
män tilaisuuden kunniavieraana oli Israelin 
suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov ja hänen 
lisäkseen puheenvuoron käyttivät Ulkomi-
nisteriön Lähi-idän yksikön päällikkö Riikka 
Eela, kansanedustaja, eduskunnan Israel-
ystävyysryhmän pj. Peter Östman sekä 
Israelin kunniakonsuli Fredrik Ekholm. 
Suomen Israelin-suurlähettiläs Kirsikka 
Lehto-Asikainen lähetti tilaisuuteen video-
tervehdyksen.

Pro-Israel palkinto
Tilaisuudessa jaettiin myös Pro Israel -pal-
kinto, jonka Suomi-Israel Yhdistysten Liitto 
antaa yhteiskunnallisesti vaikutusvaltaiselle 

D   UM:n Lähi-idän yksikön päällikkö Riikka Eela. D   Israelin kunniakonsuli Fredrik Ekholm.

C   Eduskunnan Israel-ystävyysryhmän pj. Peter Östman.

C   Kansanedustajat Sari Tanus ja Antero Laukkanen 
sekä Israelin varasuurlähettiläs, konsuli Iris Malka.
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D   Liiton puheenjohtaja Risto Huvila luovutti Pro Israel -palkinnon Tomas Sandellille.
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D   Kansanedustaja Wille Rydman (vas.), Markku Haranne, Holokaustin uhrien muisto ry:n pj Kimmo Sasi, Quate-
malan kunniakonsuli Peter Didrichsen ja opetusneuvos Kristina Kaihari Opetushallituksesta.

A

C   Kuvassa vas. kansanedustajat Wille Rydman, Sari Tanus, Antero Laukkanen, Israelin varasuurlähettiläs Iris Malka, 
Egyptin suurlähettiläs Ibrahim Haitham, Marokon suurlähettiläs Mohamed Achgalou, Puolan varasuurlähettiläs 
Marcin Tatarzynski, Saksan suurlähettiläs Konrad Arz von Straussenburg, kansanedustaja Peter Östman, Itävallan 
suurlähettiläs Maximilian Hennig, Tomas Sandell, Israelin suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov, Yhdysvaltojen suurlä-
hettiläs Douglas T. Hickey, Risto Huvila sekä Israelin kunniakonsuli Fredrik Ekholm. 
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henkilölle, joka on toiminnassaan osoitta-
nut erityistä Israel-ystävyyttä ja vaikuttanut 
myönteisesti Suomen ja Israelin välisiin suh-
teisiin. Kahden vuoden välein jaettava pal-

kinto perustettiin ja annettiin ensimmäisen 
kerran Israelin itsenäisyyden 70. juhlavuo-
den kunniaksi vuonna 2018 K.-A. Fagerholm 
-palkinnon nimellä ja sen ovat aiemmin 

saaneet kansanedustaja, eduskunnan Israel-
ystävyysryhmän pj. Peter Östman (2018) ja 
kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan pj. 
(2019-2021) Mika Niikko.

Vuoden 2022 Pro Israel -palkinnon sai Eu-
ropean Coalition for Israel -järjestön (ECI) 
perustaja ja toiminnanjohtaja Tomas San-
dell. Vuonna 2003 perustetun ECI:n tavoit-
teena on mm. edistää Euroopan ja Israelin 
välisiä suhteita, tiedottaa antisemitismin eri 
muodoista ja kunnioittaa holokaustin muis-
toa järjestämällä siihen liittyviä tilaisuuksia.

Sandellin ja ECI:n keskeisiä hankkeita 
ovat olleet mm. San Remon 1920 päätöslau-
selman juridisen ja poliittisen merkityksen 
nostaminen poliitikkojen ja valtiojohtajien 
tietoisuuteen, Holokaustin muistopäivän 
huomiointi Euroopan parlamentissa, Yom 
Kippur -päivän saaminen YK:n viralliseksi 

juhlapäiväksi. Lisäksi Sandell on tuottanut 
kymmeniä Israel-raportteja Euroopan parla-
mentista ja puhunut sadoissa tilaisuuksissa 
eri puolilla maailmaa, mm. Aipac-konferens-
sissa USA:ssa (2017 ja 2018) sekä Britannian 
ja Ruotsin parlamenteissa.

Aiemmin Sandell on saanut Jerusalemin 
pormestarin Nir Barkatin myöntämän Lion 
of Jerusalem -mitalin (2017) sekä Ruotsi-lsra-
el-liiton Torgny Segerstedt -diplomin (2019).

Diplomaattikunta 
edustettuna

Tilaisuutta isännöi Suomi-Israel Yhdistysten 
Liiton puheenjohtaja Risto Huvila ja sitä kun-
nioittivat läsnäolollaan useat kansanedustajat 
sekä Yhdysvaltojen, Saksan, Itävallan, Egyp-
tin ja Marokon suurlähettiläät sekä Yhdysval-
tojen ja Puolan varasuurlähettiläät.
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C   Susanna Rajala (vas.), Israelin suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov, Rony Smolar ja Ethel Salutskij.
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• Eduskuntaan perustettiin 
5.4. antisemitismin vastai-
nen ryhmä kansanedustaja 
Antero Laukkasen (KD) 
aloitteesta.

Ryhmän perustamisko-
koukseen osallistui Suo-
messa 5.–7.4. Holokaustin 
uhrien muisto ry:n kutsus-

ta vieraillut EU-komission 
antisemitismin torjunnan 
koordinaattori Katharina 
von Schnurbein, joka esit-
teli osallistujille EU:n uutta 
strategiaa antisemitismin tor-
jumiseksi. von Schnurbein 
esiintyi myös eduskunnas-
sa pidetyssä Antisemitismin 

torjunta Suomessa ja Euroo-
passa -seminaarissa.

Antisemitismistä 
vapaa Suomi

Eduskunnan antisemitismin 
vastaisen ryhmän tarkoi-
tuksena on lisätä kansan-
edustajien ja eduskunnassa 

Antisemitismin vastainen 
ryhmä Eduskuntaan

B   Saksan suurlähettiläs Konrad 
Arz von Straussenburg (vas.), Kat-
harina von Schnurbein, Israelin 
suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov ja 
kansanedustaja Antero Laukkanen 
Saksan suurlähetystössä pidetyllä 
vastaanotolla.

miseksi ryhmä järjestää 
eduskunnassa tilaisuuksia 
ja seminaareja, joiden tar-
koitus on lisätä ymmärrystä 
antisemitismin eli juutalais-
vihan eri muodoista, lisätä 
ymmärrystä Euroopan juu-
talaisyhteisön merkityksestä 
Euroopan hyvinvoinnille ja 
kuinka juutalaisuus on rikas-
tuttanut niin Euroopan kult-
tuuriperintöä, kuin henkistä 
ja uskonnollista perintöä. 
Ryhmä pyrkii vaikuttamaan 
lainsäädäntöön, niin että 
siinä huomioidaan juuta-
laisyhteisön uskonnolliset, 
kulttuurilliset ja turvallisuu-
teen liittyvät näkökulmat.

Henkilövalinnat
Perustamiskokous valitsi 
ryhmän puheenjohtajak-
si kansanedustaja Antero 
Laukkasen (kd) ja varapu-
heenjohtajaksi Eurooppa- ja 
omistajaohjausministeri Tyt-

ti Tuppuraisen (sdp). Ryh-
män muut perustajajäsenet 
ovat Pekka Aittakumpu 
(kesk), Sanna Antikainen 
(ps), Sari Essayah (kd), Vil-
le Tavio (ps), Atte Kaleva 
(kok), Eva Biaudet (rkp), 
Sari Tanus (kd), Heikki 
Vestman (kok) ja Peter 
Östman (kd).

Ryhmän sihteeriksi kut-
suttiin Suomi-Israel Yhdis-
tysten Liiton puheenjohtaja 
ja Holokaustin uhrien muis-
to ry:n varapuheenjohtaja 
Risto Huvila.

Lisää Miksi juuri Israel? 
-ohjelmassa

Huvila haastatteli von 
Schnurbeinia 29.5. AlfaTV:llä 
esitetyssä Miksi juuri Isra-
el? -ohjelmassa, jossa von 
Schnurbein otti kantaa myös 
antisionismiin. Ohjelma on 
katsottavissa liiton Suomi-
Israel -YouTube-kanavalla.

työskentelevien tuntemusta 
antisemitismistä, edistää tie-
donkulkua ja yhteydenpitoa 
asiaan liittyvien toimijoiden 
ja eduskunnan välillä, edis-
tää toimia ja keskustelua, 
jotka toteuttavat EU:n an-
tisemitismin torjumiseksi 
ja juutalaisen elämäntavan 
vaalimiseksi 5.10.2021 jul-
kaistun strategian tavoitteita 
Suomessa. Ryhmän tavoit-
teena on antisemitismistä 
vapaa Suomi.

Vaikutuksia 
lainsäädäntöön

Tarkoituksensa toteutta-
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Jerusalem Prayer Breakfast
Jerusalemin 
rukousaamiainen 
toi yhteen Israelin 
ystäviä 38 maasta.

• Jerusalemin yhdistymisen 
50. juhlavuoden kunniaksi 
vuonna 2017 perustettu Je-
rusalemin rukousaamiainen 
(Jerusalem Prayer Breakfast) 
keräsi kesäkuun alussa n. 
350 poliitikkoa, liike-elämän 
edustajaa, pastoria ja järjes-
töjohtajaa 38 maasta rukoi-
lemaan rauhaa Jerusalemiin 
ja edistämään kristittyjen ja 
juutalaisten keskinäistä yh-
teisymmärrystä ja sovintoa.

Kaksipäiväisen tapahtu-

man pääpuhujana oli ame-
rikkalainen evankelista ja 
motivaatiopuhuja Nick Vu-
jisic, joka on vuosikausia 
hämmästyttänyt kuulijoitaan 
ympäri maailmaa rohkaise-
valla ja innostavalla viestil-
lään siitä huolimatta – tai 
juuri siksi – ettei hänellä it-
sellään ole käsiä eikä jalkoja.

Tapahtuma alkoi Israelin 
parlamentissä Knessetissä 
järjestetyllä vastaanotolla, 
jota emännöivät kansan-
edustajat Tatiana Mazarsky 
(Yesh Atid) ja Gila Gamli-
el (Likud), jotka molemmat 
ovat perustajajäseniä par-
lamentin Jerusalem Prayer 
Breakfast Caucus -ryhmäs-

sä. Vastaanotolla puhui 
myös Knessetin puhemies 
Mickey Levy (Yesh Atid), 
maan entinen pääministe-
ri Benjamin Netanyahu 
(Likud), USA:n edellinen 
Israelin-suurlähettiläs David 
Friedman sekä Jerusalemin 
rukousaamiaisliikkeen pe-
rustajat, Yhdysvaltojen ent. 
kongressiedustaja Michele 
Bachmann, entinen Knes-
setin jäsen Robert Ilatov 
sekä järjestön toiminnanjoh-
taja Albert Veksler. 

Ohjelmassa oli myös ame-
rikkalaisen taiteilijan Max 
Greiner Jr:n veistämän 
pronssisen Juudan leijona 
-patsaan paljastustilaisuus 

Bloomfield Gardenissa. 
Patsaan paljastustilaisuu-
dessa puhuivat mm. Jeru-
salemmin kansainvälisistä 
suhteista vastaava varapor-
mestari Fleur Hassan-Na-
houm sekä Israelin entinen 
YK-suurlähettiläs Danny 
Danon.

Polttavan auringon alla 
pidetystä tilaisuudesta siir-
ryttiin Israelin ulkoministe-
riön viileään auditorioon, 
jossa delegaatio tapasi maan 
varaulkoministerin Idan 
Rollin, ministeriön uskon-
tosuhteista vastaavan osas-
ton johtajan Shuli Davido-
vichin sekä antisemitismin 
torjunnan ja holokaustin 
muiston osaston johtajan 
Ruth Cohen Darin.

Yksi tapahtuman mielen-
kiintoisimpia esityksiä oli 
amerikkalais-israelilaisen 
menestyskirjailijan Joel Ro-
senbergin puheenvuoro, 
jossa hän kertoi yksityis-
kohtaisesti vierailuistaan 
Egyptin presidentin, Jorda-
nian kuninkaan sekä Saudi-
Arabian ja Yhdistyneiden 
Arabiemiraattien kruunun-
prinssien luona. Rosenberg 
kuvailee matkojaan ja niiden 
merkityksiä 2021 ilmesty-
neessä kirjassaan Enemies 
and Allies.

Myös presidentti Trum-
pin kauden suurlähettilään 

David Friedmanin toteamus 
”Israelin on aika kasvaa ai-
kuiseksi ja päättää, missä 
sen itäraja kulkee”, jäi mo-
nen osallistujan mieleen.

Rukousaamiaisen suoje-
lijana toimi Israelin presi-
dentti Isaac Herzog, joka 
esitti tervehdyksensä videon 
kautta. 

Aiemmista vuosista poi-
keten Suomesta oli tällä 
kertaa varsin pieni osanot-
tajajoukko, vain kuusi. Mu-
kana olivat Israelin Suomen-

kunniakonsuli Fredrik Ek-
holm vaimonsa Kerstinin 
kanssa, European Coalition 
for Israel -järjestön puheen-
johtaja Tor G Gull vaimonsa 
Ingerin kanssa, Guatema-
lan Suomen-kunniakonsuli 
Peter Didrichsen sekä 
Suomi-Israel Yhdistysten 
Liiton puheenjohtaja Risto 
Huvila.

Huvilalla oli mahdollisuus 
käydä useita kahdenvälisiä 
keskusteluja useiden israeli-
laisvaikuttajien kanssa.

D   MK Tatiana Mazarsky (vas.), ent. US kongressiedustaja Michele Bachmann, MK Gila Gamliel, evankelista Nick 
Vujisic, opposition johtaja MK Benjamin Netanyahu, Jerusalemin rukousaamiaisliikkeen pj., ent. MK Robert Ilatov 
ja rabbi Yehudah Glick.

A   Fredrik ja Kerstin Ekholm, Guate-
malan Israelin-suurlähettiläs Julissa 
Anzueto ja Peter Didrichsen.

C   Matkallaan Risto Huvila tapasi myös Suomen suurlähettilään Palestii-
nalaisalueilla suurlähettiläs Päivi Peltokosken. 
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Arto Perämäki

A

Venäjän helmikuussa 
2022 aloittama 
hyökkäys Ukrainaan 
sai monet Euroopan 
maat harkitsemaan 
kaasutoimituksiaan 
muualta kuin 
Venäjältä.  Kaasun 
(öljyn) ostolla kun 
Euroopan maat 
”rahoittaisivat 
Putinin sotakassaa”. 
Euroopan 
tarvitessa kaasua, 
kriisi on Israelille 
mahdollisuus. Israelin 
energiaministeriö 
ilmoitti 30.5.2022 
aloittaneensa uusien 
tarjouskilpailujen 
valmistelut 
maakaasun offshore-
tutkimuksista 
auttaakseen ja 
ylläpitääkseen 
toimituksia 
Eurooppaan sen 
pyrkiessä eroon 
Venäjän kaasusta.

Israelin maakaasua Eurooppaan?
• Länsimaiden asettaessa 
Venäjälle pakotteita sen 
aloitettua sota Ukrainaa vas-
taan, Israel on pyrkinyt kaa-
suntoimittajaksi Välimerellä 
sijaitsevilta laajoilta kaasu-
kentiltään tuoden helpotus-
ta Eurooppaa uhkaavaan 
kaasupulaan. Israelin ener-
giaministeri Karine Elharrar 
kertoi Israelilla olevan vilpi-
tön ja aito huoli Euroopan 
kaasutoimitusten loppumi-
sesta Venäjältä. Hän kertoi 
kehottaneensa ministeriönsä 
pääjohtajaa aloittamaan val-
mistelut asiassa.

Energiaministeri Elharrar 
paljasti, että Israelin, Egyptin 
ja Euroopan välille on pe-
rustettu työryhmä suunnit-
telemaan maakaasun vientiä 
(Reuter raportti). Ministeri 
kertoi, että Israel ja EU ovat 
neuvotelleet jo kuukauden 
(toukokuu 2022), kaasun 
viennistä Egyptin kautta Eu-
rooppaan. Egypti on muka-
na suunnitelmassa siksi, että 
Israelilla ei ole vielä laitoksia 
maakaasun nesteyttämiseen 
rakenteilla. Lähimmät toimi-
vat laitokset ovatkin Egyp-
tissä.

Suunnitelman 
toteutus – LNG

Suunnitelmissa on johtaa 
kaasu Egyptiin, missä se 
nesteytetään ja siirretään 

sitten Eurooppaan, samalla 
Egypti saisi kaasusta osan 
omaan käyttöönsä. Ministe-
ri kertoi että eurooppalaiset 
olivat ”erittäin selkeitä” lau-
sunnossaan, että jos vaihto-
ehtoisia maakaasun lähteitä 
ei löydy – joidenkin EU:n 
jäsenmaiden on palattava 
jälleen kivihiileen tuottaak-
seen sähköä. Marraskuussa 
2021 Egypti ja Israel allekir-
joittivat sopimuksen suun-
nitelmista toimittaa Israelin 
maakaasua Egyptiin. Venä-
jän hyökkäys

Ukrainaan vauhditti yh-
teistyötä Egyptin kanssa 
korvata Euroopan kaasuva-
je Israelin kentiltä. Egyptillä 
on jo kaksi toimivaa kaasun 
nesteytyslaitosta.

Israelin energiaministe-
riön edustajat uutisoivat 8. 
maaliskuuta 2022, että Eu-
roopan energiakomissaari 
Kadri Simson oli kysynyt 
Israelilta, voisiko se toimit-
taa nesteytettyä maakaasua 
auttaakseen Eurooppaa 
pääsemään eroon riippu-
vuudesta venäläisestä kaa-
sutoimituksista. Tuolloin 
Israelin energiaministeriön 
virkamiehet lupasivat har-
kita eurooppalaisten asiak-
kaiden pyyntöä, riippuen 
siitä, kuinka nopeasti Kari-
shin kaasukenttä saataisiin 
kytkettyä verkkoon. Kenttä 

oli jo aiemmin liitetty maan 
kansalliseen kaasulinjaan. 
Asia odotetaan tapahtuvan 
vuoden 2022 syksyllä to-
teuttamiskelpoiseksi.

Uusi 
kaasulöydös

EU:n ja Israelin väliset 
neuvottelut kaasusta mah-
dollistaisivat pidemmän ai-
kajakson toimittaa kaasua 
Eurooppaan. Energiakriisi 
ja ilmastotavoitteiden kiris-
tyminen Euroopassa joh-
tavat riippuvuuteen pieni-
päästöisemmästä kaasusta 
myös lähitulevaisuudessa, 
arvioivat asiantuntijat. Isra-
el on varautunut jopa kak-
sinkertaistamaan kaasun 
viennin lähivuosina. Israe-
lin energiaministeriö ilmoit-
ti etsivänsä kaasuesiintymiä 
yhä alueiltaan, joka on ym-

päristöarvojen näkökannal-
ta tulevaisuudessa järkevää. 
Venäjän tuonti Eurooppaan 
on ollut jopa 40 % kulutus-
tarpeesta,  arviolta jopa yli 
150 miljardia kuutiometriä. 
Yhdysvallat lupasi Euroo-
palle 15-20 miljardia m3 
nesteytettyä maakaasua 
korvaamaan Venäjän pa-
kotteille menetetyt. Lisäksi 
Qataria odotetaan apuun 
20-30 miljardin m3:llä LNG-
kuljetuksina.

Israel ilmoitti, että se on 
löytänyt uuden kaasulöy-
döksen Israelin itäranni-
kolta, josta ilmoitti myös 
kreikkalainen Energean Oil 
and Gas-yhtiö.  Paikkaa 
kutsutaan Athenen kaivok-
si, ja siinä arvioidaan olevan 
jopa 58 miljardia m3 kaasua. 
Athene-kaivo sijaitsee 20 km 
päässä Karishista, sijaiten 1 

769 m syvyydessä. Israelin 
aluevesiltä on löytynyt jo 20 
kaasulöydös-kaivoa. Israelin 
hallitus teki jo vuonna 2013 
päätöksen, että maa vie 40 % 
kaasuntuotannostaan, sijoit-
taen tuotot maan talouske-
hitykseen. Israelillahan on 
jo kaasuntoimitussopimuk-
set Jordaniaan, Egyptiin ja 
suunnitteilla oleva Kreik-
kaan, Kyprokselle, aina Eu-
rooppaan saakka suunnitel-
tu EastMed-putkilinjalla.

EastMed-
kaasuputkihanke 

Välimerellä
Toinen keskustelun alla ole-
va hanke on ollut jo vuosia 
EastMed-kaasuputki, josta 
on jo 2.1.2020 allekirjoitettu 
sopimus maakaasuputken 
yhdistämisestä itäiseltä Vä-
limereltä – israelilaiskaasu-
kenttien kaasua – siirtäen 
Kyproksen ja Kreetan kaut-
ta manner-Kreikkaan ja sii-
tä aina Eurooppaan saakka. 
Sopimuksen tuolloin alle-
kirjoittivat Israel, Kreikka ja 
Kypros, Ateenassa. Israelin 
hallitus hyväksyi sopimuk-
sen 19.7.2020 ja suunnitelma 
on tarkoitus toteuttaa vuo-
teen 2025 mennessä.

Tällä hetkellä (kesä 2022) 
oli suunnitteilla kuljettaa 
maakaasua Levantin-altaasta 
off-shore kaasuvarannois-
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A ta Kreikkaan. Putkilinjan 
syvyys on 3 km ja pituus 
1 900 km. Sillä pystyisi toi-
mittamaan 10 miljardia m3/
vuodessa. Putkilinjan raken-
tamisen arvioidaan maksa-
van n. 6 miljardia euroa. 
Hankkeen ylle on tullut yl-
lättäen mustia pilviä Yhdys-
valtojen aiemmin puoltaessa 
hanketta, onkin Bidenin hal-
litus peruuttanut tuen

EastMed-putkilinjalle tam-
mikuussa 2022. Myös Turk-
ki on toimillaan pyrkinyt 
jarruttamaan kaasuputkea, 
vaatien että sen pitäisi kul-
kea Turkin maaperän kautta 
Eurooppa-reitilleen – joka 
olisi iso toimitusriski.

EastMed-putken tavoittee-
na olisi toimittaa Euroopan 
kaasuntarpeesta 10 %. Sak-
sa keskeytti jo helmikuussa 
2022 Venäjältä tulevan Nord-
stream 2-putkihankkeen, 
Venäjän uhatessa katkaista 
kaasutoimitukset Nord-
Stream 1-putken kautta.

LNG-teknologiaa
Israelilla on (2022) kaksi toi-
mivaa maakaasukenttää, Ta-
mar ja isompi Leviathan, joi-
ta hoitavat kiinteät off-sho-
re-tuotantoalukset. Karish 
käyttää kelluvaa tuotanto-, 
varastointi- ja purkualusta. 
Maakaasu vaatii nesteolo-
muodon, jotta sitä voidaan 
kuljettaa LNG-säiliöaluksil-
la. Nesteytettyä maakaasua 

(LNG, eng. liquefied natural 
gas) voidaan kuljettaa LNG-
aluksilla hyvin pitkiäkin 
matkoja.  Normaalissa ilman-
paineessa maakaasu pysyy 
nesteenä, jos lämpötila on 
alle -163 oC. Se tarvitseekin 
kuljettamiseen erikoisraken-
teisen, hyvin lämpöeristetyn 
säiliöaluksen.

Nesteyttämisessä maa-
kaasu tiivistyy 600-kertai-
sesti, joten se mahdollistaa 
maakaasutoimitukset siirto-
putkia ja pumppuasemia ra-
kentamatta. Tämä tuo omi-
naisuuden, jolla nesteytettyä 
maakaasua voidaan kaupata 
öljyn kaltaisena energiahyö-
dykkeenä.  

Nesteytettyä maakaasua 
saadaan jäähdyttämällä 
maakaasu -160 oC-astee-
seen, jolloin sen olomuo-
to muuttuu nestemäiseksi. 
Tonniin LNG:tä tarvitaan 1 
370 m3 maakaasua.

Sen kuljetus onnistuu lai-
va- tai rekkakuljetuksina. 
LNG on metaania (CH4), 
hiilivety ja alkaali, jonka 
oktaaniluku (polttoaineen 
puristuskestävyys) on 130 

ja lämpöarvo 13,7 Mwh/tn 
(megawattituntia/tonnissa). 
Vastaavat arvot raskaalla 
polttoöljyllä ovat 11,4 Mh/
tn.

Nesteytettyä maakaasua 
(LNG) käytetään yhä enem-
män teollisuuden sekä maa- 
ja meriliikenteen polttoai-
neena. Se onkin uudistanut 
nopeasti energia-ja kulje-
tusalaa. Samalla se korvaa 
öljypohjaisen polttoaineen 
ja sitä voidaan suorajakaa 
asiakkaille esim. Pohjois-
maissa, joissa kaasuverkot 
ovat alueellisesti rajattuja, 
Venäjän sulkiessa kaasuha-
nat Eurooppaan. Satama-
terminaaleissa voi ollakin 
LNG-laivojen tankkausase-
mat, ja vetää putkisto lähi-
alueen teollisuuslaitoksiin 
tai lastata LNG-säiliöautoihin 
siirtäen kaasu kohteisiin. 
Maakaasu ei sisällä rikkiä ja 
palaessaan se tuottaa 85 % 
vähemmän typen oksideja, 
kun sitä verrataan raskaa-
seen polttoöljyyn.        

Suomi EU:n mukana?
Kuten EU-komissaari on 

A   LNG kaasutankkeri  (Qatar). myöntänyt, yhteydenotot 
energia-asioissa (maakaa-
sua LNG-kuljetuksina) on 
Suomi myös mukana asi-
assa. Mitä asioista on ku-
lisseissa neuvoteltu – ei ole 
tullut julkisuuteen medias-
sa, kesään 2022 mennessä. 
Kaikki tosiasiat kaupallisesti 
osoittavat Suomella olevan 
hyvät mahdollisuudet ener-
giayhteistyösektorilla toimia 
Israelin kanssa. Suomen Is-
raelin edustuston raportti 
(joulukuu 2020), toikin esille 
mahdollisuudet digitalisaati-
on, terveys ja kiertotalouden 
innovatioyhteistyölle israeli-
laisten kanssa. Kaikki nämä 
antaisivat suomalaisyrityk-
sille laajan mahdollisuuden 
tehdä yhteistyötä monilla 
edellä mainituilla sektoreilla.

Energiayhteistyöstä Eu-
roopan unionin kanssa on 
keskusteltu jo vuosia, jos-
sa Israel on mm. aurinko-
energiaratkaisuissaan omaa 
luokkaansa. Nyt LNG-kaasu 

olisi hyvä jatke, jolla olisi hy-
vät mahdollisuudet kehittää 
maakaasujärjestelmää Suo-
meen. Nykyään Suomella 
on jo kaksi maakaasua va-
rastoivaa terminaalia (Poris-
sa ja Torniossa), kolmatta 
terminaalia rakennetaan Ha-
minaan, vaikka käyttöönotto 
on viivästynyt. Käyttöönot-
tovaihe alkaa heti keväällä 
2022. Haminan LNG-termi-
naali on toistaiseksi ainut, 
joka kytketään maakaasun 
siirtoverkkoon. Varastointi 
tapahtuu maanpäällisessä 
säiliössä, ollen halkaisjaltaan 
liki 40 m ja kohoten 50 m 
korkeuteen.

Eräs kysymys niin Suo-
men kuin EU:n kannalta on 
se, miten EU:n virallinen 
politiikka koetaan Israelissa 
mm. kahdenvälisessä kau-
pankäynnissä. Onko Suomi 
EU:n mukana kritisoimassa 
esim. Israelin ja palestiina-
laisten kiistaa? Asettuuko 
Suomi YK:ssa ja EU:ssa aina 

Israelia tuomitsevalle linjalle 
(EU-äänestys-ohjeistus)? Vai 
ymmärtää asemansa ener-
giantarvitsijana (ilmastota-
voitteet jne.). Tulisiko ottaa 
sen sijaan nöyrästi ”lakki kä-
teen”, tarkastaen poliittisia 
kantojaan Israelia kohtaan 
– tuomitsemisen sijasta? On 
tavattoman helppo huudella 
”EU:n selän takaa” mielipi-
teitään ja kritisoida Israelia?

 EU yllätti
Yllättävä uutispommi jul-
kaistiin 15.6.2022, jolloin 
Euroopan unionin edustajat 
pitivät Kairossa Egyptissä 
lehdistötilaisuuden julkais-
tusta kaasuntoimitusso-
pimuksesta Eurooppaan. 
Sopimus on historiallinen 
siksi, että Israel vie nyt en-
simmäistä kertaa maakaa-
sua Euroopan markkinoille. 
Sopimus on voimassa aina 
vuoteen 2050 saakka, jo-
hon asti sen tarve on arvi-
oitu. Vienti tapahtuu Egyptin 
kautta,  jolla on fasiliteetit 
kaasun nesteyttämiseksi, 
jotta se voidaan laivata Eu-
rooppaan. Sopimusta olivat 
allekirjoittamassa Euroopan 
unionin energiakomissaari 
Kadri Simson, Egyptin öl-
jyministeri Tarek el-Molla, 
Israelin energiaministeri 
Karine Elharrar. Tilaisuu-
dessa oli läsnä myös Eu-
roopan unionin komission 
puheenjohtaja Ursula von 
der Leyen.

C  Kuvassa vasemmalta EU:n energiakomissaari Kadri Simson, Egyptin öljy-
ministeri Tarek el-Molla ja Israelin energiaministeri Karine Elharrar. Taustalla 
myhäilee Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. 
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A

Eero Ketola Keski-ikäinen mies ajaa kaasu pohjassa 
rusikoidulla ja mudan täplittämällä avolava-
autolla suurten altaiden kuoppaisilla 
pengermillä. Auton katolla olevasta 
kovaäänisestä raikuu sireenin soitto kuin 
maailmanlopun edellä. Sakea pölypilvi 
osoittaa missä auto suunnilleen on menossa. 

Linnut nappaavat osuutensa 
Israelin kalankasvatusaltailta

• Pohjois-Israelissa sijaitse-
van Neve Eltan kala-altailla 
on aluksi hiljaista ja rauhal-
lista. Kalasääski tekee muu-
taman, arvokkaan ja rauhal-
lisen kierroksen suurimman 
altaan yläpuolella. Pellolla 
lepää suuri mustahaikara-
parvi. Altailla on rauhallis-
ta. Yhtäkkiä kaikki muuttuu. 
Lava-auto ajaa rämisten koh-
dallemme. Samaan aikaan 
eri puolilta allasta kaasulla 
toimivat pelottimet, kuin 
pienet tykit, alkavat pauk-

kua kaikkialla ympärillä. Au-
ton kuljettaja osoittaa kädel-
lään horisonttiin. Useiden 
satojen pelikaanien parvi on 
kuin pysähtynyt korkealle, 
valkoisten pilvien lomaan.                                                                                                                                          
      – Tuo parvi syö hetkes-

sä 500 kiloa kalaa, vakuuttaa 
kuljettaja. Samalla hän kiih-
dyttää autonsa, antaa musii-
kin soida ja ”pikkutykkien” 
paukutella. Altaasta nousee 
valkoisina pilvinä suuria 
naurulokkiparvia. Niiden 

takana aloittaa laskeutumis-
valmistelut lähes tuhannen 
yksilön pelikaaniparvi. Ne 
kaartavat ja kiertelevät ja 
aloittavat kuin yhdestä käs-

kystä laskeutumisvaiheen. 
Kookkaat linnut eivät kui-
tenkaan uskalla laskeutua. 
Avolavamies soittaa ääni-
torvea ja räjäyttelee pauk-

kupommejaan. Linnut eivät 
saa laskeutumislupaa altai-
den vartijoilta.

Tonneittain karppeja
Suuret kala-altaat, kala-

lammikot tai kalanjalostus-
altaat, miten niitä kutsutaan-
kin, sijaitsevat eri puolilla 
Israelia. Eniten altaita on 
Pohjois-Israelissa, Hulan 
laaksossa Ein Blolakhissa. 
Läheinen kibbutsi saa elan-
tonsa myymällä kaloja. Kala-
altaita on myös Välimeren 
rannalla sekä Jisreelin- ja Bet 
Sheanin laaksossa.  Suurim-
mat ovat Kfar Ruppinissa. 
Kfar Ruppin sijaitsee lähellä 
Jordanian rajaa.  Pelikaanit 
eivät saa tännekään laskeu-
tumislupaa. Horisontissa 
kiertelee suuria parvia, jotka 
kuin yhdestä käskystä lähte-
vät liitämään samaan suun-
taan. Häirintä-äänet nostavat 
parven korkeammalle ja sa-
malla uusia parvia lähestyy 
aluetta. Edellinen parvi on 

B   Kalajalostusaltailla viihtyy kä-
sittämättömän suuria lintuparvia.
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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

A jo lähes kadonnut läntiselle 
taivaalle. Altaan pinnassa 
kiehuu tuhansien lokkien 
parvi.                                                                                                                                          

Altaiden poistoputkesta 
on virrannut pellolle valta-
va määrä kuolleita pikku-
kaloja. Sadat haarahaukat 
odottavat pellolla ja lentä-
vät sitten laiskan tuntuisesti 
syömään kaloja. Samaan 
aikaan pelikaaniparvi toi-
sensa jälkeen poistuu alu-
eelta. Niille on varattu al-
taita, joissa ne eivät tuota 
tappioita kalanviljelijöille. 
Neve Eltanin kalankasva-
tusaltaiden pohjoispuolelta, 
Jordaniasta kaartanut parvi 
löytää vihdoin rauhallisen 
lepopaikan. Israelin ka-
lankasvatusaltaat tuottavat 
vuosittain yli 13 000 tonnia 
kalaa. Tyypillisin kasvatet-

tava kalalaji on tavallinen 
karppi, Tilapia hybrides. 
Kalojen lisäksi osa altaista 
kerää vettä maatalouden 
tarpeisiin. Kuivana aikana 
vettä pumpataan peltojen 
sadetuslaitteisiin.

C  Kalajalostuslaitoksen työntekijöiden lapsilla on oma 
päiväkoti.

C  Pienet kuningaskalastajat eivät ole uhka kalankas-
vattajille.

D  Smyrnankalastaja eli aasiankalastaja syö vai pieniä kaloja, sisiliskoja ja kookkaita hyönteisiä.

A  Mustahaikarat viettävät koko 
talven altaiden lähistöllä.

C  Pelikaaniparvi syö hetkessä satoja kiloja kaloja.
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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

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

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

• Tampereen 
Suomi-Israel yhdistys ry –
Föreningen Finland-Israel 
i Tammerfors rf
tampere@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/tampere

• Turun seudun 
Suomi-Israel yhdistys ry –
Åboregionens 
Finland-Israel Förening rf
turku@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/turku

• Vantaan Suomi-Israel yhdistys ry
vantaa@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/vantaa

Kokopäiväretki Haminaan lauantaina 
3.9.22. Tutustumiskohteina vanha juuta-
lainen hautausmaa ja Haminan kaupunki. 
Haminan yhdistyksen puheenjohtaja Juhani 
Korjula toimii oppaana.

Puheenjohtajisto
Risto Huvila, pj. (Espoo) risto@truman.fi
Kai Mannervo, varapj. (Turku)

Jäsenet:
Aleksandra Ahlgren (Hki) – varajäsen Arto 
Myllärinen,  Suvi Gräsbeck (Helsinki) – va-
rajäsen Folke Gräsbeck, Suvi Hakkarainen 
(Pohjois-Karjala) – varajäsen Tiina Huotari, 
Laila Jouhki (Vantaa) – varajäsen Gunilla 
Ståhl, Juhani Korjula (Hamina) – varajäsen 
Jaana Takala, Matti Schrey (Turku) – varajä-
sen Elias Järvinen, Merja Lindholm (Vantaa) 
– varajäsen Raili Raivio, Ari Rusila (Jyväsky-
lä) – varajäsen Hannu Taipale, Timo Saksala 
(Tampere) – varajäsen Marja Liisa Laaksonen,  
Sam Weintraub (Espoo) – varajäsen Simon 
Elo.

Matkaohjelma: klo 8.30 bussi lähtee Myyr-
mäen linja-autoasemalta (Myyrmäen rauta-
tieaseman vieressä) ja klo 9.00 Tikkurilasta 
Hotelli Vantaan ja Vantaan kaupunginmuse-
on (Tikkurilan vanha rautatieasema) väliseltä 
alueelta os. Hertaksentie 1. Haminassa syöm-
me lounaan Kahvila Olohuone Jaspiksessa 
heti saavuttuamme. 
Matkan hinta on yhdistyksen jäsenille 15 eu-
roa ja ei-jäsenille 20 euroa. Ruokailu oma-
kustannushintaan.

Ilmoittautuminen matkalle 1.8.22 
mennessä yhdistyksen sähköpostiin van-
taa@suomi-israel.fi tai Anna- Liisa Viita puh. 
050-3401881. Ilmoittautumisviestiin: nimi, 
osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja 
ilmoitus osallistuuko ruokailuun sekä tieto 
mahdollisista ruokarajoitteista. Vahvistakaa 
ilmoittautuminen maksamalla matka yhdis-
tyksen tilille FI63 5722 9020 1580 33, viite-
numero 30562.

Jäsenyhdistykset ja tapahtumat Liittokokousantia

Suomi-Israel-Yhdistysten Liitto ry:n hallitus

• Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry:n Hel-
singissä 26.3.2022 pidetty liittokokous valitsi 
Espoon Suomi-Israel Yhdistyksen puheen-
johtajan Risto Huvilan jatkamaan liiton pu-
heenjohtajana kaudelle 2022–2024. Huvila 
on toiminut liiton puheenjohtajana vuodesta 
2018. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valit-
tiin Kai Mannervo Turun seudun Suomi-
Israel Yhdistyksestä. Liitto onnittelee valittuja 
ja kiittää vuosina 2020–2022 varapuheenjoh-
tajana toiminutta Matti Schreytä.

Liittohallitukseen valittiin kaudelle 2022–
2024 uutena jäsenenä Merja Lindholm Van-
taalta, ja jatkokaudelle valittiin Sam Weint-
raub (Espoo), Matti Schrey (Turku) ja Ari 
Rusila (Jyväskylä). Lisäksi liittohallituksessa 
jatkavat kauttaan (2021–2023) Juhani Kor-
jula (Hamina), Aleksandra Ahlgren (Hel-
sinki), Suvi Gräsbeck (Helsinki), Suvi 
Hakkarainen (Pohjois-Karjala), Timo Sak-
sala (Tampere) ja Laila Jouhki (Vantaa).

Pyritään edelleen vahvistamaan liiton roo-

instituutti v. 2024. 
Liiton tiedotus perustuu pääosiltaan Jedi-

dut-lehteen sekä kuukausittaiseen Miksi juuri 
Israel? -TV-ohjelmaan AlfaTV:ssä, mitä pyri-
tään jatkamaan koko toimintavuoden ajan.

Ensimmäisen Suomi-Israel Yhdistyksen 
perustamisesta tulee vuonna 2024 kuluneek-
si 70 vuotta ja liitto ryhtyy valmistelemaan sil-
loin julkaistavaa historiikkia ja sen rahoitusta.

Liittokokous päätti pitää jäsenyhdistysten 
liitolle maksaman jäsenmaksun ennallaan eli 
8,50 euroa per henkilöjäsen.

Liittokokous antoi tuen ns. virtuaaliselle 
Suomi-Israel Yhdistykselle, joka tulisi pal-
velemaan toiminnastamme kiinnostuneita 
jäseniä nykyisten jäsenyhdistysten toimialu-
eiden ulkopuolella. Jyväskylän Suomi-Israel 
Yhdistyksen vuosikokous on 13.6.2022 teh-
nyt päätöksen muuntaa toimintansa valta-
kunnalliseksi ja ryhtyy tarjoamaan virtuaa-
lista eli pelkästään sähköistä jäsenyyttä sitä 
haluaville uusille jäsenille.

lia yhteiskunnallisessa keskus-
telussa ja vaikuttamisessa mm. 
yhteistyössä eduskunnan Israel-
ystävyysryhmän kanssa.

Liittohallitus valtuutettiin ryh-
tymään valmistelemaan Suo-
men Israel-instituuttia, joka on 
Israelin ja Lähi-idän politiikkaan 
erikoistunut koulutusohjelma ja 
informaatioalusta poliitikoille, 
tutkijoille, opiskelijoille, jär-
jestöjohtajille ym. vaikuttajille. 
Alustava tavoite on lanseerata 

A  Puheenjohtaja Risto Huvila (oik.) vas-
tavalitun varapuheenjohtaja Kai Man-
nervon kanssa.
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Kuluvan vuoden marraskuussa 
Pohjois-Karjalan Suomi-Israel 
yhdistys ry täyttää 25 vuotta, 
ja helmikuussa täytti 80 vuotta 
Joensuussa asuva Anja Hyttinen, 
yksi yhdistyksen perustajäsenistä. 

• Anja on koko yhdistyksen olemassaolon 
ajan ollut yhdistyksen hallituksen jäsen ja 
toimi myös sen puheenjohtajana 15 vuoden 
ajan (v. 2002–2017). Syntymäpäivän kun-
niaksi yhdistyksen varapuheenjohtaja Suvi 
Hakkarainen ja sihteeri Pirjo Myller haas-
tattelivat juuri Israelista palannutta Anjaa.

Miten kiinnostuit Israelista?
Kiinnostukseni juontaa juurensa pyhäkou-
luun ja kansakoulussakin uskonto oli tärkeä 
oppiaine. Me oppilaat saimme vuorotellen 
kertoa läksynä olleet Raamatun kertomukset 
ulkomuistista omin sanoin luokan edessä. 
1960-luvulla tietoa Israelista saimme myös 
paikkakunnalla vierailleelta professori Aaa-
peli Saarisalolta.

Olet vuosikymmenten ajan 
vienyt turistiryhmiä Israeliin. 

Miten tuo työ alkoi?
Vuonna 1972 matkustin ensimmäisen ker-
ran ryhmämatkalaisena Israeliin. Kaikki omin 
silmin siellä  näkemäni teki minuun syvän 
vaikutuksen: Vanhan Testamentin kertomuk-
set ovat totta! Muutamia vuosia myöhemmin 
olin jo itse matkanjohtajana ja apunani oli 

nyt jo edesmennyt puolisoni Eelis, joka in-
nostui myös opiskelemaan hepreaa ja toimi 
matkoilla tulkkina. Sain kutsun tehtävään 
hengellisen kokemuksen välityksellä. Istues-
sani hotellin parvekkeella Tiberiaassa kuulin 
äänen, joka kysyi: ”Rakastatko sinä minua?” 
Kysymys toistui ja vastattuani myöntävästi 
kuulin äänen sanovan: ”En ole turhan ta-
kia tuonut sinua Israeliin. Kerro ihmisille, 
mitä Jumala tekee täällä ja tuo ihmisiä kat-
somaan.” Siitä alkoi toimintani  matkanjoh-
tajana ja tähän mennessä olen saanut viedä 
Israeliin kymmeniä turistiryhmiä Toiviomat-
kojen kautta. Se on ollut kutsumustehtäväni 
ja ensi vuoden keväällä on suunnitelmissa 
seuraava matka ryhmän kanssa!

Olet aktiivinen yhdistystoimija 
kotiseudullasi. Miten Pohjois-Karjalan 

Suomi-Israel-yhdistys syntyi?
Jo ensimmäisen matkan aikana tutustuin Is-
raelissa Raamattujen levitystyötä tehneeseen 
Kaarlo Syväntöön, joka oli muuttanut maa-
han v. 1947. Joensuussa käydessään Kaarlo 

innosti meitä perustamaan ”Israel-piirin”. 
Tuo Israelin raamattutyön piirinä tunnettu 
joukko kokoontui aluksi kodeissa ja vielä 
nykysinkin toimivana se kokoontuu kuu-
kausittain Joensuun seurakuntakeskuksessa. 
Pohjois-Karjalan Suomi-Israel yhdistys ry:n 
juuret ovat tuossa piirissä. Kun niin ikään 
aktiivinen Israel-toimija Jukka Riippa muutti 
Joensuuhun ja osallistui raamattutyön piiriin, 
hän ehdotti uudenlaisen yhdistyksen perus-
tamista sanoen, että hengellisen toiminnan 
rinnalla olisi hyvä olla ystävyysseura, jonka 
järjestäisi toimintaa monipuolisen Israel-
tietoisuuden lisäämiseksi. Jukka oli ensim-
mäinen sihteeri, kun yhdistys perustettiin v. 
1997.  

Miten Pohjois-Karjalan 
Suomi-Israel-yhdistys toimii?

Yhdistys toimii pääasiassa Joensuussa ja sii-
nä on tällä hetkellä 68 jäsentä. Järjestämme 
juutalaisen kalenterin mukaisia juhlia ja sa-
pattiaterioita useimmiten yhteistyössä alueen 
seurakuntien ja muiden Israel-toimijoiden 
kanssa.  Meillä käy puhujavieraita ja Isra-
elin Suomen-suurlähettiläät ovat vierailleet 
Pohjois-Karjalassa ja samalla Joensuun kau-
pungin vieraina yhdistyksemme kutsusta. 
Olemme mukana Ystävyysmessuilla, joka 
on huomattava vuotuinen, kaikkien maiden 
ystävyysseurojen yhteinen myyjäistapahtuma 
Joensuussa.

Mikä merkitys Suomi-Israel-
yhdistyksellä on?

Mielestäni paikallisen Suomi-Israel-yhdistyk-
sen toiminta on merkityksellistä. On tärkeää 
pitää esillä Israelin kulttuuria, tehdä tutuksi 
kansan luonnetta ja Pyhän maan nykyaikais-
ta elämää ja sitä, miten se yhdistyy historiaan.  
Yleisötilaisuuksissa on yleensä runsaasti vä-
keä; Israel kiinnostaa pohjoiskarjalaisia! To-
sin nuorten aktivoiminen mukaan on haaste 
myös tässä toiminnassa. Varapuheenjohta-

Kutsumuksena Israel-työ
– Anja Hyttinen, 80 v

C  25.2.2022 Pohjois-Karjalan Suomi-Israel-yhdistyksen 
hallituksen kokouksessa. © Pirjo Myller

A  Anja Hyttinen ja Kaarlo Syväntö Tiberiaassa v. 1972. 

©
 E

el
is

 H
yt

ti
ne

n

jamme Suvi Hakkarainen on Suomi-Israel 
Yhdistysten Liiton hallituksen jäsen ja pu-
heenjohtaja Tiina Huotari varajäsen. Yhdis-
tysten Liiton julkaisemalla Jedidut-lehdellä 
on tärkeä merkitys totuudellisen tiedon välit-
tämisessä. Lehdestä saa tietoa Israelin histori-
asta, taide-elämästä sekä huippumodernista 
nykypäivästä keksintöineen.

Suomi-Israel Yhdistysten Liitto sekä Jedidut 
-lehden toimitus haluavat tässä yhteydessä 
myös onnitella Anja Hyttistä.



27 JEDIDUT • 2 / 202226JEDIDUT • 2 / 2022

Ari Rusila

A

Israel on maailman 
kahdeksanneksi 
suurin ydinasevalta, 
toteaa voittoa 
tavoittelematon 
politiikan 
tutkimusorganisaatio 
Federation of 
American Scientists 
uudessa raportissaan 
"Status of the 
World's Nuclear 
Forces". 

• Huolimatta edistymisestä 
ydinasearsenaalien vähen-
tämisessä kylmän sodan 
jälkeen, maailman ydin-
kärkien yhteisvarasto on 

edelleen erittäin korkealla 
tasolla: vuoden 2022 alussa 
yhdeksällä maalla oli hal-
lussaan noin 12 700 taiste-
lukärkeä. Noin 90 prosenttia 
kaikista ydinkärjistä omistaa 
Venäjä ja Yhdysvallat, joilla 
kummallakin on noin 4 000 
taistelukärkeä armeijavaras-
toissaan.

Toinen vähentää, 
toinen lisää

Maailmanlaajuisesti ydin-
aseiden kokonaisvarasto on 
laskussa, mutta vähentämis-
vauhti on hidastunut viimei-
seen 30 vuoteen verrattuna. 
Lisäksi nämä vähennykset 
tapahtuvat vain siksi, että 
Yhdysvallat ja Venäjä ovat 
edelleen purkamassa ai-

emmin käytöstä poistettuja 
taistelukärkiä.

Toisin kuin ydinaseiden 
kokonaisvarastossa, taiste-
lukärkien määrä maailman-
laajuisissa sotilasvarastoissa 
– joihin kuuluvat operatiivi-
sille joukoille osoitetut tais-
telukärjet – on jälleen kas-
vussa. Yhdysvallat vähentää 
edelleen ydinvarastojaan 
hitaasti. Ranskan ja Israelin 
varastot ovat suhteellisen 
vakaat. Mutta Kiinan, Intian, 
Pohjois-Korean, Pakistanin 
ja Yhdistyneen kuningas-
kunnan sekä mahdollisesti 
Venäjän uskotaan kaikkien 
lisäävän varastojaan.

Korkea valmiustila
Maailman 12 700 ydinkär-

jestä yli 9 400 on sotilasva-
rastoissa ohjusten, lentoko-
neiden, laivojen ja sukellus-
veneiden käyttöön. Loput 
taistelukärjet on poistettu 
käytöstä, mutta ne ovat 
edelleen suhteellisen ehjiä 
ja odottavat purkamista. 

Armeijavarastojen 9 440 
taistelukärjestä noin 3 730 
on sijoitettu operatiivisten 
joukkojen kanssa (ohjus- tai 
pommitukikohtiin). Näistä 
noin 2 000 yhdysvaltalais-
ta, venäläistä, brittiläistä ja 
ranskalaista taistelukärkeä 
on korkeassa valmiustilassa, 
valmiina käyttöön lyhyellä 
varoitusajalla.

Salassapito 
vaihtelee

Kunkin maan hallussa ole-
vien ydinaseiden tarkka 
määrä on tiiviisti pidetty 
kansallinen salaisuus, jo-
ten tässä esitetyt arviot ovat 
huomattavan epävarmoja. 
Suurin osa ydinasevaltiois-
ta ei käytännössä anna mi-
tään tietoa ydinvarastojensa 
koosta. Silti salassapitoaste 
vaihtelee suuresti maittain. 
Esimerkiksi vuosina 2010–
2018 Yhdysvallat julkisti 
varastojensa kokonaiskoon, 
mutta vuonna 2019 Trumpin 
hallinto lopetti tämän käy-
tännön, kun taas vuonna 
2020 Bidenin hallinto pa-

lautti ydinalan läpinäkyvyy-
den. Rajoituksista huolimat-
ta julkisesti saatavilla oleva 
tieto, historiallisten asiakir-
jojen huolellinen analysointi 
ja satunnaiset vuodot mah-
dollistavat parhaiden arvioi-
den tekemisen kansallisten 
ydinasevarastojen koosta ja 
koostumuksesta. 

Historiallisessa konteks-
tissa ydinaseiden määrä 
maailmassa on vähentynyt 
merkittävästi kylmän sodan 
jälkeen: vuoden 1986 hui-
pusta noin 70 300 arviolta 
12 700 vuoden 2022 alus-

tavasti aiempaa tehokkaam-
pia.

Vähennysvauhti on hidas-
tunut huomattavasti 1990-lu-
vulle verrattuna ja näyttää 
jatkuvan vain käytöstä pois-
tettujen aseiden purkamisen 
vuoksi; trendinä kuitenkin 
on, että sotilasvarastot (käy-
tettävät ydinaseet) kasvavat 
jälleen.

Israelin 
ydinaseohjelman 

taustaa
Israelin ydinohjelma alkoi 
jo vuonna 1949, kun geo-

sa. Hallituksen virkamiehet 
luonnehtivat tätä saavutusta 
usein nykyisten tai äskettäis-
ten asevalvontasopimusten 
tuloksena, mutta todelli-
suudessa ylivoimainen osa 
vähennyksestä tapahtui 
1990-luvulla. Lisäksi nykyi-
set ydinaseet ovat huomat-

logit alkoivat etsiä uraania 
Negevin autiomaasta, sa-
malla alettiin kouluttaa isra-
elilaistiedemiehiä johtavissa 
ydintutkimusta harjoittaneis-
sa yliopistoissa erityisesti 
Yhdysvalloissa.  Palkkioksi 
Israelin osallisuudesta Su-
ezin kriisin aikana Ranska 

Ydinasevalta Israel

C  Valmistunut Dimona-kompleksi US Corona -satelliitin kuvaamana 11. 
marraskuuta 1968.
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Kirjallisuuskatsaus
DIKTAATTORIN ISÄ

Itävaltalaisen talon ullakol-
ta löydettiin taannoin nippu 
Adolf Hitlerin isän, Aloi-
sin kirjoittamia kirjeitä. His-
torioitsija, talous- ja sosiaali-
historian emeritusprofessori 
Roman Sandgruber päätti 
kirjeet luettuaan, että Adolf 
Hitlerin lapsuuden historia 
olisi kirjoitettava uudelleen.

Sandgruber keräsi kirjei-
den lisäksi runsaasti muuta-
kin lähdeaineistoa ja kirjoitti 
kirjan, joka muuttaa merkit-
tävästi tähänastista käsitystä 
Hitlerin perheestä ja kasva-
tuksesta sekä korjaa monia 
”Führerin” isästä ja muusta 
perheestä syntyneitä myyt-
tejä.

Teos valottaa perheen 
jokapäiväistä elämää – pai-
koitellen jopa puuduttavan 
yksityiskohtaisesti, ja avaa 
näkymän tyrannimaisen 
isän persoonallisuuteen, 
joka vaikutti voimakkaasti 
Adolf-pojan maailmankat-
somukseen – valitettavasti.

Sekä isä että poika ylen-
katsoivat muodollista koulu-
tusta ja jakoivat käsityksen 
itsestään muita parempana 
ja nerokkaampina ihmisinä. 
Adolf Hitler on todennut 
Taisteluni-kirjassaan, että 
hän olisi toki menestynyt 
koulussa hyvin, mutta hän 
muka tietoisesti epäonnistui 

kokeissa…
Pienviljelijäsuvusta läh-

töisin ollut Alois Hitler oli 
syntyjään Schicklgruber, 
mutta vaihtoi nimensä lä-
hes 40-vuotiaana Hitleriksi 
laillistaen tavallaan aviot-
toman syntyperänsä. Adolf 
Hitlerin isoäiti Maria Anna 
Schicklgruber tuli raskaak-
si 40-vuotiaana, eikä isästä 
ollut varmuutta. 

Tullilaitoksen virkamie-
henä toimineen Aloisin 
syntyperä tuskin olisi kiin-
nostanut ketään, ellei hänen 
pojastaan olisi tullut yksi his-
torian pahamaineisimmista 
diktaattoreista. Adolf Hitle-
rin vaikutusvallan kasvaessa 
jos jonkinlaisten sepitteiden 
ja huhujen määrä hänen su-
kutaustastaan kasvoi merkit-
tävästi, huhuttiin jopa juuta-
laisista sukujuurista.

Myös antisemitismi oli ko-
tikasvatuksen peruja. Tulli-
laitoksen piirissä antisemi-
tismillä oli pitkät perinteet, 
joten voidaan olettaa, että 
Alois Hitlerinkin asenteet 
olivat juutalais- ja vähem-
mistövastaisia.

Alois Hitler oli innostunut 
mehiläistenhoidosta, josta 
kirjoitti myös paikkakunnan 
lehtiin artikkeleita. Hän yritti 
myös maatilan pitoa, mutta 
se osoittautui tuhoon tuo-

mituksi ideaksi. Eläkkeellä 
jäätyään Alois kiinnostui 
politiikasta ja osallistui var-
sin paikallislehtien palstoilla 
aiheen käsittelyyn.

Katolisen perheen poika-
na Adolfille tulivat tutuiksi 
uskonnolliset perinteet. Po-
jan mieleen painuivat myös 
tuohon aikaan pitkänper-
jantain liturgiaan kuuluneet 
juutalaisvastaiset lauseet 
”Rukoilkaamme myös uskot-
tomien juutalaisten puoles-
ta!” sekä palmusunnuntain 
Matteus-passiossa esitetty 
juutalaisten kiroaminen 
”Hänen verensä vuotakoon 
teidän ja teidän lastenne 
ylitse”.

Kimmo Janas

A puolestaan sopi ydinaseiden valmistukseen 
käytettävän reaktorin ja rikastamolaitoksen 
toimittamisesta Israeliin vuonna 1956.  

Dimonan rakentaminen alkoi, ja vuosina 
1957-58 satoja ranskalaisinsinöörejä osallis-
tui hankkeeseen Beershevassa ja Dimonas-
sa, ranskalaisten kokonaismäärä nousi jopa 
2500 asiantuntijaan/työntekijään vuosikym-
menen vaihteessa. 1950-luvun lopulla Shi-
mon Peres perusti Israeliin uuden LEKEM 
-nimisen tiedusteluyksikön, jonka tehtävänä 
oli globaalisti etsiä osaamista, materiaaleja 
ja laitteita ydinaseohjelman kehittämiseen. 
Israelin ensimmäisen luotettavan ydinaseen 
uskotaan valmistuneen vuoden 1966 lopulla 
tai vuoden 1967 alussa. CIA epäilee, että en-
simmäisten ydinpommiensa valmistamiseen 
Israel käytti Yhdysvaltain laivaston ydinma-
teriaalivarastosta varastettua aselaatuista 
uraania.

Emigranteista 
kehitysapua

Israelin ydinasevarastojen arvioidaan olevan 
80–400 ydinkärkeä ja armeijalla on kyky toi-
mittaa niitä useilla tavoilla, mukaan lukien 
lentokoneista tai sukellusveneistä laukaistui-
na risteilyohjuksina ja Jericho-sarjan keskipit-
kän ja mannertenvälisen ballististen ohjusten 
kautta. Jo pelkästään Tel Avivista luoteeseen 
sijaitsevassa Sdot Michan lentotukikohdan 
luolastoissa oletetaan olevan noin 90 Jericho 
II ballistista ohjusta. Asekehitystä on auttanut 
mm. se, että Israeliin on emigroitunut vä-
hintään 40 alan huippututkijaa hajonneesta 
Neuvostoliitosta viime vuosikymmeninä.  

Israel kehitti aikoinaan ns. Begin-doktrii-
nin ydinaseiden leviämisen estämisestä ja en-
naltaehkäisevistä iskuista eväten näin muilta 
alueellisilta toimijoilta mahdollisuuden hank-
kia omia ydinaseita. Israelin ilmavoimat suo-
rittivat tässä tarkoituksessa operaatiot Opera 
ja Operation Orchard, jotka tuhosivat Irakin 
ja Syyrian ydinreaktorit vuosina 1981 ja 2007.  

Seuraavaksi doktriinia käytettäneen Iranin 
ydinaseohjelman pysäyttämiseen elleivät 
diplomaattiset ponnistelut johda luotettavaan 
lopputulemaan.

Lähteinä 
mm.: The Federation of America Scientists, 
Ynetnews

• 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

Roman Sandgruber
Alois Hitler – diktaattorin isä
Minerva, 2022
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Uutiskimara

Sähköautojen 
langatonta lataamista 

testataan Vantaalla
Destia ja israelilainen lan-
gattoman latausteknologian 
toimittaja Electreon testaavat 
ratkaisua valmistautuak-
seen liittämään Electreonin 
teknologian osaksi Destian 
sähköajoneuvojen lataus-
palvelua.

– Langaton lataus sekä tiet 
ja varikkoalueet, joilla autot 
latautuvat ajon tai levon ai-
kana, tarjoavat hienoja mah-
dollisuuksia erityisesti am-
mattiliikenteen harjoittajille. 
Langaton lataus voi parantaa 
tehokkuutta mahdollista-
malla esimerkiksi rekkojen 
tai jakeluautojen latauksen 

samalla, kun niitä lastataan 
tai taksien latauksen niiden 
liikkuessa taksijonossa asi-
akkaita odottaessa. Tämän 
teknologian testaus on en-
simmäinen askel kohti sen 
käyttöönottoa. Sähköajo-
neuvojen latausinfran toi-
mittajana odotamme innolla, 
miten Electreonin langaton 
latausteknologia täydentää 
meidän latauspalveluam-
me, kertoo Destian sähköla-
tausyksikön päällikkö Jere 
Jokinen.

Latausinfra on upotettu 
maan alle, josta auton lataus-
järjestelmä pystyy hyödyntä-
mään sitä langattomasti.

Latauspaikka rakennetaan 
Destian testialueelle Vantaan 
Kivistöön.

HIFU-laite Israelista
Turun yliopistollinen kes-
kussairaala on hankkinut 

Laserilla ohjuksia alas
Israelin puolustusministe-
riö on kertonut, että Ra-
fael Industriesin kanssa 
kehitettävä, laseria käyttä-
vä ilmatorjuntajärjestelmä 
Iron Beam -järjestelmä on 

Ilmalaiva suojaa 
ilmauhilta

Yhdysvaltain ja Israelin yh-
teistyön tuote, ”Elevated 
Sensor” -ennakkovaroitus- 
ja -tunnistusjärjestelmän 
suojaa ilmauhilta. Ilmalaiva 
risteilee Israelin yli ja tarjo-
aa poikkeuksellisen moni-
suuntaisen tunnistuskyvyn 
kehittyneitä uhkia vastaan.

C  Electreon asentamassa langa-
tonta latausjärjestelmäänsä asfaltin 
alle Tel Avivissa.
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kenttäkokeissa onnistunut 
ampumaan alas niin pst-
ohjuksia, droneja, raketteja 
kuin kranaattejakin.

Ministeriön tutkimus-
johtajan, prikaatikenraali 
(evp) Yaniv Rotemin mu-
kaan laserin käyttö muuttaa 
pelin, teknologia on yksin-
kertaista käyttää ja taloudel-
lisesti mahdollinen.

Pääministeri Naftali Ben-
nettin kertoman mukaan 
Iron Beamin (Rautasäteen) 
yksittäinen ”laukaus” mak-
saa vain noin 3,50 dollaria.

Israelin on tarkoitus ottaa 
järjestelmä operatiiviseen 
käyttöön noin vuoden ku-
luessa. Sen ei ole tarkoitus 
korvata olemassa olevia 
ilmapuolustusjärjestelmiä, 
kuten Iron Dome -ohjus-
pattereita, vaan kyseessä on 
kerrosmaisen puolustuksen 
uusi täydennys.

C  Pääministeri Naftali Bennett 
tutustumassa uuteen laserjärjes-
telmään.
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aivojen suurienergiaisen 
kohdennetun ultraäänihoi-
tolaitteiston radiologian 
vastuualueelle. Israelilaisen 
Insightec Ltd:n Neuro-HI-
FU-laitteisto (High Intensity 
Focused Ultrasound) tulee 
Turkuun ensimmäisenä 
pohjoismaisena yliopisto-
sairaalana.

Laitteistolla voidaan hoi-
taa essentiaalista vapinaa, 
Parkinsonin tautia sekä 
vaikea-asteista neuropaat-
tista hermokipua. Hoidot 
aloitetaan keväällä 2022 lai-
teasennuksen jälkeen.

Noin 2,2 miljoonaa euroa 
maksava laitteisto on kehi-
tetty 2000-luvulla Israelissa 
ja Yhdysvalloissa.

C  Laitteisto asennetaan magneet-
tikuvauslaitteen sisään.

C  Potilas saa suurienergiaista koh-
dennettua ultraäänihoitoa.
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Uusi lähetystö 
Jerusalemiin

Etelä-amerikkalainen Suri-
namin valtio on ilmoittanut 
aikovansa avata lähitulevai-
suudessa suurlähetystön Je-
rusalemiin.

Historiallinen 
vapaakauppasopimus

Israel on solminut ensim-
mäisen vapaakauppaso-
pimuksensa arabimaan 
kanssa. Sopimus tehtiin yli 
puolen vuoden neuvottelu-
jen jälkeen Israelin ja Yhdis-
tyneiden arabiemiraattien 
välillä. 

Sopimus kattaa 96 pro-
senttia Israelin ja Yhdis-
tyneiden arabiemiraattien 
välisestä kaupasta, jonka 
arvo oli israelilaislähteiden 
mukaan viime vuonna yli 
800 miljoonaa euroa. Sopi-
muksen on arvioitu seuraa-
vien viiden vuoden aikana 
yli viisinkertaistavan maiden 

välisen kaupan.
Israel ja Yhdistyneet ara-

biemiraatit solmivat täydet 
diplomaattisuhteet vain kak-
si vuotta sitten osana Yhdys-
valtain välittämää sopimus-
kokonaisuutta (Abraham 
Accords), jossa Israel solmi 
suhteet myös Marokon ja 
Bahrainin kanssa.

2. israelilainen 
astronautti

Israelin vaikuttajasijoittaja ja 
hyväntekijä Eytan Stibbe ja 
kolme muuta Axiom Missi-
on 1:n (Ax-1) miehistön jä-
sentä laskeutuivat onnistu-
neelta lennoltaan Floridan 
rannikolle 25. huhtikuuta, 
kyseessä oli ensimmäisen 
yksityinen lento kansainväli-
selle avaruusasemalle (ISS).

17 päivää kestäneen len-
tonsa aikana Ax-1:n ko-
mentaja Michael López-
Alegría, lentäjä Larry 
Connor ja tehtäväasiantun-
tijat Stibbe ja Mark Pathy 
työskentelivät kiertoradalla 
15 päivää.

C  Sopimuksen allekirjoittivat 
Israelin teollisuusministeri Orna 
Barbivay ja UEA:n talousministeri 
Abdalla Bin Touq Al Marri.
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