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Kansikuva:
Theodor Herzl visioi juutalaisvaltion jo 50 vuotta ennen 
sen syntymää.

Pääkirjoitus
Vaikka maailmalla jatkuukin Israelin vastai-
nen liikehdintä, tuntuu, että EU:ssa ja meillä 
Suomessa on tapahtumassa positiivistakin 
muutosta.

Pääministeri Yair Lapid on selvästi alka-
nut luoda suhteita Euroopan suuntaan. Kes-
kusteluyhteys Israelin ja EU:n välillä on tänä 
päivänä aivan eri luokkaa kuin vielä jokin 
aika sitten.

Yksi hyvä esimerkki lämpenevistä suhteis-
ta on varmaankin kesäkuussa julkistettu Isra-
elin, Egyptin ja EU:n välillä solmittu massii-
vinen kaasuntoimitussopimus, joka on näillä 
näkymin voimassa ainakin vuoteen 2050.

Aikaisemmin meillä ei ole puhuttu Suo-
men ja Israelin välisestä asekaupasta, mutta 
tänä päivänä jo myönnetään avoimesta, että 
hankimme Israelista esimerkiksi huippuny-
kyaikaisia ilmatorjuntaohjuksia. Ensimmäi-
nen neuvottelukierroshan päättyi alustavien 
tarjousten vastaanottamiseen viime marras-
kuussa, ja nyt neuvotteluita jatketaan kah-
den israelilaisen yrityksen kanssa. Tavoite 
on, että lopullinen hankintapäätös tehdään 
alkuvuodesta 2023. Ohjuskauppojen toteu-
tuessa Suomen ja Israelin välinen sotateol-
lisuuskauppa hyppää aivan uudelle tasolle.

Ja tilasihan Suomi jo yli kolme vuotta sitten 
Israelista myös vastatykistötutkia. Suomen 
ostaman ELM-2311 Compact Multi-Mission 

Radar -järjestelmän kauppahintaa ei koskaan 
kerrottu julkisuudessa, mutta Israelissa kaup-
paa kuvattiin kuitenkin merkittäväksi.

Itse asiassa Suomi on tehnyt vuosina 2008-
2021 ainakin 16 hankintapäätöstä sotatuot-
teiden hankkimiseksi Israelista eli puhutaan 
noin 400 miljoonan euron kaupoista.

Israelissa puolestaan on esimerkiksi suo-
malainen kierrätysosaaminen herättänyt 
kovasti vastakaikua. Myös turvallisuus-, 
energia- ja kyperpuolen asiantuntijoita on 
matkustellut puolin ja toisin solmimassa yh-
teistyöhankkeita.

Toivotaan, että juuri alkanut uusi vuosi 
5783 tuo tullessaan lisää ja entistä monipuo-
lisempaa kauppaa maittemme välillä.

Suomalaisten voimakasta Israel-rakkautta 
selitellään toisaalta myös varsin mielenkiin-
toisesti. Tutkija Timo R. Stewart on toden-
nut Ylen haastattelussa, että kristityt sionistit 
rakastavat Israelin valtiota, koska se on heil-
le merkki maailmanlopusta… Hän kertoo, 
että kristittyjen myönteinen suhtautuminen 
sionismiin selittyy Raamatun lukemisen pe-
rinteellä, jossa teksti yritetään ottaa kirjaimel-
lisesti ja huomio kiinnitetään profetioihin. 
Kuittaapa arvoisa tutkija suomalaisten Israel-
ystävyyden kristillisenä Israel-harrastuksena. 
Että sellaista…
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Risto Huvila

Puheenjohtajan mietteitä

Israel ja juutalainen maailma juhli syyskuun 
25. päivänä uutta vuotta 5783, ja kuten aina 
vuoden vaihtuessa, tulevasta odotetaan en-
tistä parempaa.

Kulunut vuosi oli Israelissa poliittisesti 
haastava maan hallituksen menetettyä Knes-
setin luottamuksen ja uudet, neljän vuoden 
aikana viidennet vaalit järjestetään marras-
kuun 1. päivänä. Lisäksi Venäjän hyökkäys 
Ukrainaan ja Iranin uhka ovat luoneet epä-
varmuutta juutalaisvaltiolle.

Myönteisinä asioina voidaan nähdä v. 2020 
solmittujen Abraham Accords -rauhansopi-
musten mahdollistama kauppa ja turismi 
Arabiemiraattien ja Marokon suuntaan. Myös 
presidentti Joe Bidenin heinäkuinen vierailu 
oli pääosin myönteinen tapahtuma, josta voit 
lukea sivuilta 12–14. 

Myös Euroopasta on kuulunut hyviä uu-
tisia. Ison-Britannian uusi pääministeri Liz 
Truss kertoi YK:n yleiskokouksessa kolle-
galleen Yair Lapidille harkitsevansa maansa 
suurlähetystön siirtoa Jerusalemiin. 

Italian vaalit voittanut Italian veljet -puolu-

een Giorgia Meloni on myös Israelin ystävä, 
mikä tuli esiin mm. Roomassa v. 2021 pide-
tyllä Jerusalemin rukousaamiaisella. Samassa 
tilaisuudessa Lega-puolueen johtaja Matteo 
Salvini ilmoitti siirtävänsä Italian suurlähe-
tystön Jerusalemiin, jos pääsee valtaan. Nyt 
näyttääkin, että Meloni ja Salvini muodosta-
vat uuden hallituksen, mikä saattaa ravistella 
myös EU:n ulkopoliittisia linjauksia, sillä on-
han Italia asukasluvultaan EU:n kolmanneksi 
suurin maa Saksan ja Ranskan jälkeen.

Myös Viron uusi ulkoministeri Urmas 
Reinsalu lukeutuu Israelin ystäviin, joten 
kannattaa seurata myös hänen poliittisia 
linjauksiaan.

Münchenin tragediasta 50 vuotta
Moni muistaa Münchenin 1972 olympialais-
ten verilöylyn, jossa palestiinalainen Musta 
syyskuu -terroristiryhmä murhasi 11 Israelin 
joukkueen jäsentä. 

Luin elokuun lopulla uutisen palestiinalais-
hallinnon presidentin Mahmoud Abbasin 
Saksan-vierailusta juuri Münchenin yleisur-
heilun EM-kisojen alla. Abbas piti liittokans-
leri Olav Scholtzin kanssa 16.8. lehdistötilai-
suuden ja häneltä odotettiin anteeksipyyntöä 
Münchenin tragedian johdosta, mutta Abbas 
syyttikin Israelin syyllistyneen 50 holokaus-
tiin palestiinalaisten kohdalla! Valitettavasti 
liittokansleri ei hämmennykseltään kyennyt 
kommentoimaan asiaa, vaan tuomitsi sen 
vasta jälkikäteen.   

Tämän innoittamana päätimme järjestää 
pikavauhtia terrori-iskun uhrien muistota-
pahtuman ja iloksemme saimme tapahtuman 
yhteistyökumppaniksi Urheilun ja liikunnan 
kulttuurikeskus Tahdon, mistä sydämellinen 
kiitos Tahdon johtajalle Jukka-Pekka Vuo-
relle. Lue lisää ss. 10–11.
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A

Suuri joukko juutalaisia ja 
kristittyjä Israelin ystäviä 
kokoontui Baselin kasinolle 
29.–31. elokuuta 2022 
juhlistamaan 1897 pidetyn 
ensimmäisen sionistikongressin 
125. vuosipäivää. Kongressin 
kokoonkutsuja ja sen 
itseoikeutettu puheenjohtaja 
oli Theodor Herzl, joka visioi 
juutalaisvaltion 50 vuotta ennen 
sen syntymää.

• Poliittisen sionismin keskeiseksi voima-
hahmoksi Euroopassa nousi Budapestissa 2. 
toukokuuta 1860 syntynyt, sittemmin wieni-
läistynyt lakimies ja toimittaja Theodor Herzl. 
Hänen 1896 kirjoittamansa ”Juutalaisvaltio” 
sai aikaan laajamittaisen liikehdinnän ensin 
Euroopan ja sitten Yhdysvaltojen juutalaisten 
keskuudessa. 

Vaikka Herzlin elämä jäi lyhyeksi, vain 44 
vuoteen, hänestä tuli nykyaikaisen sionismin 
luoja, joka linjasi perusteita ja periaatteita 
Israelin valtion synnylle. Hän on se parrakas 
mies, jonka valokuvan ehkä olet nähnyt taus-
talla siinä isossa valokuvassa, joka otettiin 
Israelin itsenäisyysjulistuksen hetkellä tou-
kokuussa 1948. Paitsi Herzlin saavutukset, 

erityisesti tuo lyhyt ajanjakso – vain noin 
kymmenen vuotta – jonka aikana hän ne 
toteutti, kertovat, että kyseessä oli aivan eri-
tyinen henkilö.

Herzl syntyi Budapestissa saksankieliseen 
perheeseen, joka muutti Wieniin hänen ol-
lessaan 18-vuotias. Myöhemmin purettu 
synnyinkoti sijaitsi Budapestissä samalla Do-

hany-kadun tontilla, mihin vuotta aiemmin 
1859 valmistui Euroopan suurin synagoga.

Herzl opiskeli lakia ja suoritti lakitieteen 
tohtorin tutkinnon Wienin yliopistossa 1884, 
minkä jälkeen hän työskenteli lyhyen ajan 
lakimiehenä Wienissä ja Salzburgissa: Jour-
nalismi, kirjallisuus ja näytelmät kiinnostivat 
kuitenkin enemmän, eikä hänestä koskaan 
tullut kunnollista juristia. Lopulta Herzl löy-
si intohimon toimittajan työstä, mikä veikin 
hänet vuonna 1891 wieniläisen Neue Freie 
Pressenin kirjeenvaihtajaksi Pariisiin. Myö-
hemmin palattuaan Wieniin hän perusti Die 
Welt -sanomalehden, josta tuli sionismin ää-
nenkannattaja saksankielisessä Euroopassa.

Juutalaisvaltio yksissä kansissa
Ensimmäisen kerran Herzl kiinnostui juuta-
laisten kohtelusta ja tulevaisuudesta vuonna 
1881, jolloin hän kuuli pogromeista Venäjällä. 
Yhä tihentyvät uutiset tekivät pysyvän vaiku-
tuksen miehen ajatteluun. Hän alkoi nähdä 
juutalaisvaltion perustamisen ja juutalaisten 
muuton sinne ainoana mahdollisuutena an-
tisemitismin ja juutalaisvihan välttämiseksi.

Juutalaisvaltio, tuo vain reilun sadan si-
vun paksuinen pamfletti toi Herzlille mai-
netta etenkin juutalaisissa piireissä ja nosti 
hänet sionismi-aatteen näkyvimmäksi puhe-
mieheksi. Maineen kasvaessa hän sai myös 
paljon vastustajia ja vihamiehiä, jotka enim-
mäkseen olivat muita juutalaisia tai wieniläi-
siä toimittajakollegoita. 

Herzlin toiminnan tueksi nousi yllättäen 
Ison-Britannian Wienin suurlähetystön kap-

Ensimmäisestä sionistikongressista 125 vuotta 
Theodor Herzl ja visio juutalaisvaltiosta

B   Theodor Herzl puhuu siionistikongressissa.

B   Theodor Herzl Baselissa hotellin parvekkeella.
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A palainen William Henry Hechler, joka 
auttoi häntä luomaan suhteita useiden val-
tioiden päämiehiin, jotta visio juutalaisvalti-
osta voisi toteutua. Ollessaan vuonna 1882 
Lontoossa Anglikaanikirkon palveluksessa 
Hechler matkusti Ranskassa, Saksassa ja Ve-
näjällä selvittäen juutalaisten oloja. Hän oli 
kauhuissaan erityisesti Venäjän juutalaisvai-
noista eri puolilla maata.

Vuonna 1885 Hechler nimitettiin Britan-
nian Wienin-suurlähetystön kappalaiseksi. 
Vuosikymmen myöhemmin hän sai käsiinsä 
Herzlin tuoreen Juutalaisvaltio-kirjan ja ym-
märsi saman tien sen merkityksen perustuen 
Raamatusta nousevalle käsitykselleen juuta-
laisen kansan profeetallisesta uudelleenaset-
tamisesta Israelin maahan. 

Näistä kahdesta miehestä tuli keskuste-
lu- ja sittemmin työpari, mikä näkyi Herzlin 
lähes kaikessa toiminnassa.

Sionistikongressi ajamaan 
juutalaisten asiaa

Vuonna 1897 Herzl kutsui kokoon ensimmäi-
sen Sionistikongressin, joka pidettiin Base-
lin kasinon konserttisalissa 29.–31. elokuuta. 
Kongressiin osallistui 208 virallista delegaat-
tia 17 maasta, ja Herzl valittiin kongressin 
itseoikeutetuksi puheenjohtajaksi. Samassa 
kongressissa päätettiin perustaa virallisesti 
Sionistiorganisaatio (Zionist Organization, 
vuodesta 1960 World Zionist Organization), 
jonka johtajaksi Herzl myös valittiin. Tässä 
yhteydessä Hatikva valittiin Sionistiorgani-
saation ”kansallislauluksi”.

Mielenkiintoista oli se, että kongressiin 
osallistui myös kymmenen kristittyä vaikut-
tajaa, joiden joukossa olivat pastori William 
Hechler sekä sveitsiläinen liikemies Henry 
Dunant, joka oli perustanut Kansainvälisen 
Punaisen Ristin 1863 sekä vuotta myöhem-
min saanut aikaan niin sanotun Geneven 
sopimuksen. Saavutuksistaan Dunantille 
myönnettiin historian ensimmäinen Nobelin 

rauhanpalkinto vuonna 1901.
Hyvin pian Punaisen ristin perustamisen 

jälkeen Dunant epäonnistui sijoituksissaan ja 
ajautui henkilökohtaiseen konkurssiin 1867, 
minkä seurauksena hänet erotettiin perus-
tamastaan järjestöstä. Samoihin aikoihin jul-
kisesti nöyryytetyn 39-vuotiaan liikemiehen 
ajatukset kääntyivät kohti Palestiinaa, ja hän 
ryhtyi jäsentämään visiotaan juutalaisasutuk-
sen synnyttämisestä tuolle ottomaanien hal-
lussa olleelle alueelle. 

Dunant oli ensimmäinen kristitty, jos-
ta Herzl käytti ilmaisua kristitty sionisti, ja 
miesten ajatuksissa ja visioissa oli paljon 
yhtäläisyyksiä.

Tieto kristittyjen delegaattien mukaan-
tulosta aiheutti juutalaisyhteisöissä laajaa 
vastustusta jopa koko kongressia kohtaan. 
Päällimmäisenä oli pelko kristittyjen missi-
onäärisestä ja vihamielisestä suunnitelmasta 
juutalaisia kohtaan. Herzl pohdiskeli tätä 
ajatusta myös päiväkirjassaan:

”Englannissa meillä on lukematon mää-
rä kristittyjä ystäviä, niin kirkossa kuin leh-
distössäkin, ja alahuoneessa on ainakin 37 
jäsentä, jotka ovat luvanneet tukea sionis-
mia. – –

Ja tämä liike, joka on nähnyt odottamatto-
man kehityksen kuudessa vuodessa, huutaa 
turhaan rahan perään. Miksi? Koska suuret 
juutalaiset rahoittajat ovat meitä vastaan. He 
ovat peloissaan, heillä ei ole mielikuvitusta, 
he lainaavat rahaa vain kuolleita vakuuksia 
vastaan.”

Tietoisena jo toimintaansa kohdanneesta 
vastustuksesta Herzl sanoi ystävälleen Erwin 
Rosenbergerille: ”Jumala varjelkoon kong-
ressiamme juutalaisilta, nyt ei ole tarvetta 
varjella sitä antisemiiteiltä”. 

Visio, joka konkretisoitui 
50 vuotta myöhemmin

Kongressissa Herzl esitteli visionsa juutalais-
valtiosta ja sen rakenteista ja kokous hyväk-

syi seuraavan julistuksen:
Sionismi pyrkii perustamaan juutalaiselle 

kansalle kodin Eretz-Israeliin [Israelin maa-
han] yleisen lainsäädännön kautta. Kongressi 
pitää mahdollisena seuraavia keinoja tämän 
päämäärän saavuttamiseksi:

1. Juutalaisten maanviljelijöiden, käsityö-
läisten ja tuottajien asutusten edistäminen 
asianmukaisin keinoin Eretz-Israelissa.

2. Koko juutalaisen kansan organisointi ja 
yhdistäminen paikallisten ja kansainvälisten 
instituutioiden avulla kunkin maan lakien 
mukaisesti.

3. Juutalaisten kansallistunnon ja kansalli-
sen tietoisuuden lujittaminen ja edistäminen.

4. Valmistelevat toimet, jotka tähtäävät 
hallitusten suostumusten – mikäli tarpeen 
– saamiseksi sionismin tavoitteiden saavut-
tamiseksi.

Kongressin päätyttyä Herzl kirjoitti päivä-
kirjaansa:

”Jos minun pitäisi tehdä Baselin kongres-
sista yhteenveto – jota yritän pidätellä sano-
masta ääneen – se olisi seuraava: Baselissa 
minä perustin juutalaisvaltion. Jos sanoisin 
sen tänään ääneen, minulle naurettaisiin 
ympäri maailmaa, mutta ehkä viidessä tai 
varmasti 50 vuodessa, kaikki havaitsevat 
sen.”

Herzlin kirjoitus oli profeetallinen: kesti 
50 vuotta ja kolme kuukautta, kunnes YK:n 
yleiskokous 29.11.1947 New Yorkissa teki 
Palestiinan jakopäätöksen, jonka varassa 
Israelin valtio perustettaisiin puolta vuotta 
myöhemmin 14.5.1948.

Katkelma Risto Huvilan kirjasta Israelin ihme 
ja presidentti Truman (Aikamedia 2018).
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Syyskuun 5. päivänä 
tuli kuluneeksi 50 
vuotta Münchenin 
olympialaisten 
yhteydessä 
tapahtuneesta 
terrori-iskusta, jossa 
palestiinalaisterro-
ristit murhasivat 11 
Israelin joukkueen 
jäsentä. 

C   Muistotapahtumaan osallistui 
n. 80 vierasta, joiden joukossa kan-
sanedustajia, diplomaattikuntaa, 
urheilujohtajia ja urheilijoita sekä 
Israelin ystäviä.

B   Israelin suurlähettiläs Hagit Ben-
Yaakov toi tilaisuuteen Israelin val-
tion tervehdyksen.

B   Ministerineuvos Julia Kahrl toi 
Saksan valtion tervehdyksen tilai-
suuteen.

C   Urheiluseura Makkabin kunnia-
puheenjohtaja ja Maccabi World 
Unionin edellinen presidentti Leo-
Dan Bensky esitti puheessaan myös 
Israelin Olympiakomitean puheen-
johtajan Yael Aradin tervehdyksen.

C  Liiton puheenjohtaja Risto Huvila luki terrori-iskun uhrien nimet, minkä 
jälkeen murhattuja urheilijoita kunnioitettiin minuutin hiljaisuudella.

C   Toimittaja ja kirjailija Rony 
Smolar muisteli 50 vuoden takaisia 
tapahtumia.

D  Tilaisuuteen osallistui lukuisia diplomaatteja ja kansanedustajia. Vas. 
Slovakian suurlähettiläs Slavomira Masurova, Unkarin suurlähetystön va-
rapäällikkö Iván Medveczky, Tsekin suurlähettiläs Adam Vojtéch, Israelin 
suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov, liiton pj. Risto Huvila sekä kansanedustaja 
Peter Östman.

D   Urheilun ja liikunnan kulttuuri-
keskus Tahdon johtaja Jukka-Pekka 
Vuori.

• Suomi-Israel Yhdistysten 
Liitto järjesti yhteistyössä Ur-
heilun ja liikunnan kulttuuri-
keskus Tahdon kanssa muis-
totilaisuuden Tahto urhei-
lumuseossa, jossa puhuivat 
Israelin suurlähettiläs Hagit 
Ben-Yaakov, ministerineu-
vos Julia Kahrl Saksan suur-
lähetystöstä, kansanedustaja 
ja KOK:n jäsen Sari Essa-
yah, Maccabi World Uni-

C   Kansanedustaja ja KOKO:n jä-
sen Sari Essayah.

Münchenin olympialaisten 
muistotilaisuus

onin edellinen presidentti 
Leo-Dan Bensky, kirjailija 
ja toimittaja Rony Smolar 
ja Urheilun ja liikunnan kult-
tuurikeskus Tahdon johtaja 
Jukka-Pekka Vuori. 

Tilaisuutta isännöi Suomi-
Israel Yhdistysten Liiton pu-

heenjohtaja Risto Huvila. 
Tiede- ja kulttuuriministe-

ri Petri Honkonen lähetti 
tilaisuuteen tervehdyksen.

Taltiointi tilaisuudesta löytyy 
liiton YouTube-sivulta:
youtu.be/xwyPFy_oZSQ
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Saapuessaan valtiovierailulle 
Israeliin 13. heinäkuuta, USA:n 
presidentti Joe Biden sulatti 
isäntiensä sydämet toteamalla 
jo lentokentällä pidetyssä 
lehdistötilaisuudessa, että ”ei 
tarvitse olla juutalainen, ollakseen 
sionisti”. 

• Muutenkin hän korosti useissa esiintymi-
sissään rakkauttaan Israeliin ja kertoi tavan-
neensa maan jokaisen pääministerin vuodes-
ta 1973 alkaen, jolloin hän tapasi nuorena 
senaattorina pääministeri Golda Meirin.

Toinen Bidenin isännistä, presidentti Isaac 

Herzog, kertoi vastaavasti Bidenille, että 
hänen perheensä on tavannut jokaisen Yh-
dysvaltojen presidentin alkaen vuonna 1933 
valtaannousseesta Franklin D. Roosevel-
tista. Isaac Herzogin isoisä Isaac Halevi 
Herzog oli ensin Irlannin päärabbi vuosina 
1921-1936, ja sen jälkeen Palestiinan man-
daatin ja Israelin päärabbi aina vuoteen 1959. 
Presidentin isä Chaim Herzog puolestaan 
toimi Israelin presidenttinä 1983-1993.

Bidenille tämänkertainen Israelin-vierailu 
oli kymmenes, mutta ensimmäinen presi-
denttinä, mistä syystä siihen oli ladattu ko-
vasti odotuksia puolin ja toisin. Tuskin mis-
sään muussa maassa kuin Israelissa odote-
taan USA:n presidentin saapumista ja hänen 
mielipidettään maan pääkaupungin asemasta 
ja maan rajoista hengitystä pidättäen. Niin 
tälläkin kertaa, mutta nuo mielipiteet presi-
dentti Biden kertoi vasta virallisen ohjelman 

päätyttyä Israelin johdon kanssa, minkä jäl-
keen hän matkasi ensin Itä-Jerusalemiin ja 
sieltä edelleen Länsirannalla sijaitsevaan Bet-
lehemiin tapaamaan palestiinalaishallinnon 
presidenttiä Mahmoud Abbasia.

Ystävyyttä 
ja sitoutumista

Presidentti Bidenin vierailu käsitti kahdenvä-
liset neuvottelut presidentti Herzogin lisäksi 
pääministeri Yair Lapidin ja oppositiojoh-
taja Benjamin Netanyahun kanssa, vierai-
lun Jerusalemin holokaustikeskuksessa Yad 
Vashemissa, tutustumisia Israelin puolustus-
teknologiaan sekä useita vastaanottoja. Ke-
honkielestä ja puheista päätellen Bidenin ke-
miat toimivat kaikkien israelilaisten johtajien 
kanssa erinomaisesti. 

Israelin turvallisuuden kannalta tärkeä as-
kel oli USA:n kanssa allekirjoitettu ”Yhdys-
valtojen ja Israelin strategisen kumppanuu-
den yhteinen julistus”, joka korosti maiden 
välistä vahvaa kumppanuutta ja USA:n ta-

loudellista tukea Israelin puolustukselle. Ju-
listuksessa Yhdysvallat sitoutuu käyttämään 
kaikkia mahdollisia keinoja, jotta Iran ei saa 
hankittua itselleen ydinasetta. Biden ei kui-
tenkaan antanut julistuksessa tai puheissaan 
mitään takarajaa Iranin kanssa tavoiteltaval-
le ydinsulkusopimukselle, mikä oli Israelille 
pettymys.

Takaisin 
vuoden 1967 linjoille

Siitä saakka, kun Biden astui virkaansa tam-
mikuussa 2020, Israelin johdolle on ollut 
epäselvää, mikä on Bidenin suhde ”jakamat-
tomaan” Jerusalemiin, eli tarkemmin itäiseen 
Jerusalemiin. Tähän saatiin ensimmäinen sig-
naali, kun Biden riisui limusiininsa keulalta 
koko vierailun ajan liehuneen Israelin lipun 
saapuessaan Itä-Jerusalemin puolelle, missä 
hän vieraili Öljymäellä sijaitsevassa Augusta 
Victoria -sairaalassa. Hämmennystä herätti 
myös se, ettei Biden hyväksynyt israelilaisia 
viranomaisia mukaan sairaalavierailulle.

Risto Huvila

Presidentti Bidenin 
erikoinen suhde Israeliin
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Tavattuaan Betlehemissä Mahmoud Ab-
basin, presidentit pitivät yhteisen lehdistö-
tilaisuuden, missä Biden tarkensi kantaan-
sa Jerusalemin rajoihin. Hän ei kuitenkaan 
suostunut Abbasin pyyntöön tunnustaa yk-
sipuolisesti Palestiinan valtio, mutta puhui 
”tulevaisuuden Palestiinan valtiosta”, joka 
muodostuisi yhtenäisestä alueesta.

Bidenin mukaan ”kaksi valtiota vuo-
den 1967 linjojen mukaisesti, keskinäisillä 
maanvaihtosopimuksilla, on edelleen paras 
tapa saavuttaa yhtäläiset turvallisuuden, 
vaurauden, vapauden ja demokratian ta-
voitteet sekä palestiinalaisille että israelilai-
sille”.

Myönteisesti yllättävää sen sijaan oli, et-
tei Biden lähtenyt kritisoimaan israelilaisten 
Länsirannalle rakentamia siirtokuntia eikä 
vaatinut uusien rakentamisen rajoittamista.

Mitä Biden lausunnoillaan tarkoitti?
Nämä vierailun viimeisten tuntien aikana 
annetut lausunnot heittivät erikoisen varjon 
Bidenin israelilaisille osoittaman ystävyy-
den ylle. Se, että Israel suostuisi koskaan 
palaamaan ennen kesäkuussa 1967 käytyä 
kuuden päivän sotaa edeltäville linjoille on 
täysin mahdoton ajatus sekä Israelin historian 
että sen turvallisuuden näkökulmasta. Käy-
tännössä 1967 linjojen ulkopuolelle jäisivät 
paitsi Itä-Jerusalem, myös mm. Jerusalemin 
vanha kaupunki, missä sijaitsee länsimuuri, 
juutalaisten pyhin paikka, joka myös itku-
muurina tunnetaan.

Bidenin vaatimus tuntuu järjettömältä 
myös Yhdysvaltojen antaman massiivisen 
sotilasavun valossa. Samaan aikaan kun se 
syytää vuosittain miljardeja Israelin puolus-
tukseen, se vaatii juutalaisvaltiota luopumaan 
kuuden päivän puolustussodassa haltuunsa 
saamista alueista, jotka ovat sen puolustuk-
sen kannalta elintärkeitä.

Valkoinen talo julkaisi Bidenin lausuntoon 
liittyvän tarkennuksen vain hetki lehdistö-

Tel Aviv liekeissä

t i l a i s u u d e n 
jälkeen: ”Pre-
sidentti Biden 
toisti Yhdysval-
tojen kannan, 
että Jerusalem 
on Israelin 
pääkaupunki, 
ja että se on 

A

edelleen Yhdysvaltojen politiikka, että Jeru-
salemin erityiset rajat on ratkaistava israeli-
laisten ja palestiinalaisten välisillä lopullista 
asemaa koskevilla neuvotteluilla.”

USA:n edellinen Israelin-suurlähettiläs 
David Friedman kommentoi Twitterissä 
Bidenin toimintaa: ”Toivon, että minulla 
olisi jotain parempaa sanottavaa. Mutta se, 
että Biden kielsi Israelin suvereniteetin osissa 
Jerusalemia, on katkera pilleri, jota en aio 
niellä.”

Minkälainen sionisti Biden on?
Seuratessani Bidenin vierailua ja lähes kaikki 
hänen julkiset esiintymisensä, koin hänen 
ystävyytensä Israelia ja sen johtajia kohtaan 
hyvin aitoina. Se näkyi paitsi sanoina, myös 
jatkuvina halauksina ja kädenpuristuksina, 
hymynä ja ystävällisinä katseina. Se, että hän 
vietti Israelissa lähes kaksi vuorokautta ja pa-
lestiinalaisalueilla vain kolme tuntia, kertoo 
toki paljon matkan painotuksista.

Mutta samalla mietin, mitä hänelle tapah-
tui, kun hän lähti Itä-Jerusalemiin? Oliko 
Israelin lipun riisuminen autosta hänen vai 
jonkun muun päätös? Oliko hänen esiinty-
misensä Israelin johdon kanssa ollut liiallisen 
tuen osoitusta, jonka seurauksena ulkomi-
nisteriön korkeat virkamiehet päättivät kir-
joittaa Betlehemissä pidetyn puheen uusiksi? 
Vai onko ikääntynyt presidentti menettänyt 
auktoriteettinsa ja/tai logiikkansa suhteessa 
alaisiinsa?

Ainakin minulle jäi epäselväksi, minkä 
sortin sionisti Joe Biden on.

• Teemalla ja Yle Areenas-
sa esitetty Tel Aviv liekeissä 
-elokuva kertoo palestiina-
laisten tekemästä suositusta 
tv-sarjasta, jossa palestiina-
laisvakoojat koettavat saada 
selville israelilaisten suun-
nitelmia jokunen kuukausi 
ennen kuuden päivän sotaa 
vuonna 1967.

D  Salam Abbas palkattiin tv-sarjaan alunperin hepreankielisen vuoropu-
helun laaduntarkkailijaksi – ennen kuin "mopo pääsi käsistä".

C  Salam Abbas erehtyy kehumaan itseään suositun tv-sarjan käsikirjoit-
tajaksi Jerusalemin ja Ramallahin välisellä tarkastuspisteellä, ja kapteeni 
Assi Tzur takavarikoi käsikirjoituksen ja alkaa vaatia siihen mieleisiään 
muutoksia.

Elokuvan pääosassa on 
hieman saamaton aikamies-
poika Salam Abbas, joka 
pääsee avustamaan filma-
ustiimiä.

Tv-sarjaa kuvataan Ramal-
lahissa, mutta Salam asuu  
Jerusalemissa, joten hän jou-
tuu joka päivä kulkemaan 
tarkastuspisteen läpi. Hän 
erehtyy kehumaan osuut-
taan tv-sarjan teossa, ja siitä 
sitten syntyykin varsinainen 
soppa.

Vaikka elokuva on kome-
dia, israelinpalestiinalainen 
ohjaaja Samed Zoabi on 
onnistunut sisällyttämään 
rivien väliin myös kritiikkiä.

TEL AVIV LIEKEISSÄ
Käsikirjoitus: Dan Kleinman ja 
Samed Zoabi
Ohjaus: Samed Zoabi
Näyttelijät: Kais Nashit, Lubna Aza-
bal, Yaniv Biton, Nadim Sawalha, 
Yousef Sweid, Maisa Abd Elhadi, 
Saliun Daw.
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Arto Perämäki
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Israelilla on n. 65 km yhteistä 
rajaa Gazaa hallitsevan 
terroristijärjestö Hamasin 
rakettitulen alla. Gazan 
rajan läheisyydessä asuvien 
israelilaissiviilejä kohti 
ammutaan n. 50 % Gazasta 
tulevista raketeista. Suurimmalla 
osalla asukkaista ei ole vielä 
pommisuojaa, johon juosta 
viranomaisten (IDF) suosittamassa 
15 sekunnissa. 

• Konfliktissa toukokuussa 2021 Gazasta 
ammuttiin Israeliin n. 4 500 rakettia, joten 
lähietäisyydellä sijaitsevilla pommisuojilla on 
todellinen tarve suojata ihmishenkiä. Raket-
teja ja kranaatteja Gazasta on ammuttu jo 
lähemmäs 30 000 vuodesta 2001. Hälytyssi-
reenit varoittavat aina ennakkoon tulevista 

Gazan rajan 
pommisuojien tarve

raketeista.
Pommisuojien hankkiminen ja rakentami-

nen (maanpäälle) on kallista ja vaatii kestä-
vät rakenteet rakettia vastaan, ja rajaseudun 
yhteisöillä ei ole varaa tällaisiin investointei-
hin. Erityisen tärkeitä kohteita ovat koulut 
ja päiväkodit raja-alueella, koska suojiin voi 
joutua juoksemaan useita kertoja päivässä 
raketti-iskujen aikana.

Ensimmäinen kerta sitten vuoden 2017 hal-
litus on investoinut rajaseudun pommisuo-
jiin n. 30 päiväkodille, eteläiseen osaan mm. 
Sderotin kaupungin-alueelle. Hankkeen oli 
hyväksynyt puolustusministeri Benny Ganz 
ja ”alueen kodinturva-asioista” vastaava (Ho-
mefront Command), kenraalimajuri Uri Gor-
din. Homefront Command on kartoittanut 
alueet ja paikat suojille, yhteistyössä paikal-
lisviranomaisten kanssa.

Investoinnit ja 
niiden toteuttaminen

Israelin hallitus on investoinut Gazan ra-
jan alueen turvallisuuteen ja pommisuojiin 
vuodesta 2006 lähtien ainakin 480 miljoonaa 
dollaria. Rajan pinnassa, jossa asuu arviolta 

n. 46 000 asukasta (10 600 dollaria asukasta 
kohti). Vaikka rajalinjalla toimii ohjuspuolus-
tusjärjestelmä Iron Dome, on parantamisen 
varaa isoissa ”rakettiryppäissä”, jolloin tor-
juntaprosentti, muuten yli 90 % toimivassa 
järjestelmässä – on haasteiden edessä. On-
gelmana on havaittu esim. 120 000 asukkaan 
Ashkelonin kaupungissa, ettei 25 % asuk-
kaista ole mahdollisuutta päästä raketti-iskun 
aikana suojaan. Hallitus onkin jo luvannut 
lisärahaa alueiden pommisuojiin (ikkunat 
ym.), enintään 7 km päästä Gazan rajasta.

Uudet tiedusteluraportit kertovat, että 
Hamasilla on yhä tehokkaampia raketteja ja 
niiden ominaisuudet ovat tehostuneet aina 7 
km etäisyydelle rajalinjasta. Homefront Com-
mandin mukaan 7 km Gazan rajasta on jo 
17 000 suojaa, joiden osalta ikkunat kaipaa-
vat korjausta. Projekti on tuonut haasteita 
määräysten toteuttamiseen, jota on tähän asti 
vaikeuttanut budjetoimaton, siihen osoitettu 
raha. Brandhouse Factorysta ex. IDF-veteraa-
ni Yaitr Shelev aloitti ”Protecting the Gaza 
strip ” (vapaasti käännettynä, suojata Gazan 
kaista/raja) varainkeruuprojektin vuoden 
2021 lopulla pommisuojien rakentamisesta 
rajaseudun yhteisöille. Hanketta on vauh-
dittanut Israelin uudessa (2021) hallituksessa 
entinen Gazan rajaseudun vaikuttaja Alon 
Schuster, toimiessaan Israelin hallituksen 
varapuolustusministerinä.

Jotkun ulkomaiset toimijat, kuten kristil-
linen järjestö ICEJ, ovat lahjoittanut yli sata 
(161) pommisuojaa raja-alueen siviilien suo-
jaksi. ICEJ aloitti joulukuussa 2021 jopa 36:n 
siirrettävän pommisuojan toimittamisen Ga-
zan ja Libanonin rajayhteisöille.

Pommisuojia on lahjoitettu kouluille, päi-
väkodeille, terveyskeskuksille, nuorisokes-
kuksiin, tehtaille ja julkisille paikoille. Suo-
men ICEJ ilmoitti tammikuussa 2022, että 

sen ICEJ-historian ensimmäinen pommisuoja 
oli maksanut 25 000 dollaria, tarjoten turva-
paikan 6-10 henkilölle. Myös suomalainen 
Patmos on osallistunut pommisuojakeräys-
lahjoituksiin Israeliin.

Rakennusmääräykset ja 
turvahuonehistoria

Israelissa on ollut vuodesta 1993 määräys, 
että jokaisessa kodissa olisi oltava turvahuo-
ne, jota kutsutaan hebreaksi nimellä ”miklat” 
tai ”mammad”. Käytetään nimikettä ”paniikki 
tai turvahuone”, puhuttaessa samasta vahvis-
tetusta tilasta asunnossa.

Suoja tarjoaa tilan, oikein rakennettuna 
raketteja ja kemiallisia aseita vastaan. Tur-
vahuonemääräykset perustuvat vuonna 1951 
laadittuun väestönsuojelulakiin, johon on 
tehty useita päivitettyjä lisäyksiä.

Asiaan havahduttiin toden teolla Israelissa 
1991 Persianlahden sodan aikana, jolloin Irak 
ampui useita ballistisia Scud-ohjuksia Israe-
liin. Tämä havahduttikin Home Front Com-
mandin laatimaan täysin uudet suuntaviivat 
väestönsuojeluun. Turvahuoneen tuli kestää 
tavanomaisten aseiden ja sirpaleiden suojan 
ja tarjota suojan kemiallisille ja biologisille 
aseille. Rakenne vaati teräsbetoniseinät ja 
katot sekä 20-30 cm paksun lattian.

Lisäksi täytyi olla ilmatiiviit teräsovet ja ik-
kunat. Ohessa 5 erityyppistä Miklateja:
• Miklat-tyypeissä on paikasta riippuen ra-
kenteellisia eroja. Asuin-alueella ne voivat 
toimia osittain maanalaisina kerho-tai kou-
lutustilana (paikallishallinto HFC ylläpitää). 
Ne sijaitsevat kadulla ja myös lähellä julkisia 
tiloja.
• Se voi olla myös osakehuoneistossa ns. 
mukavuuksilla varustettuna huoneena (yl-
läpito asukkailla).
• Asuntoihin tai omakotitalon yhteyteen 
asennettu.
• Kerrostaloissa, joissa toimistoja tai teolli-
suustiloissa.

B   Pommisuoja Sderotissa.
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A • Asennettuna kaikkiin julkisiin asuntoihin.

Tarkastusinsinööri Eliezer Gochman ker-
too ihmisten kyllä tietävän turvahuonemää-
räykset, mutta muuttavan niitä, kuin se ”olisi 
yksi huoneista”. Tämä ilmenee tarkastuksis-
sa, että tiloihin sijoitetaan hyllyjä, valaisimia 
ja tavaroita, jotka voivat pudota ja vahin-
goittaa sisällä olevia. Cochman totesikin tar-
kastuksissa, että asia oli juuri näin yli 70 %, 
tarkastaessaan yli 2 000 turvahuonetta. Kun 
huone on asunnon yhteydessä, sitä käytetään 
”normihuoneena”. Tilaa voidaan käyttää toi-
mistona tai makuuhuoneena. Olisi tärkeää, 
että esim. kattovalaisimet olisivat määräysten 
mukaiset, etteivät ne putoillessaan vahingoi-
ta tilassa räjähdyshetkellä olevia henkilöitä. 
Usein syynä rakennemuutoksiin ovat korkeat 
kustannukset. 

  
 Rakettikaupunki  Sderot

Sderot on reilun 24 000 asukkaan kaupunki, 
lähimmillään alle kilometri (800 m), Gazan 
rajalinjasta. Vuodesta 2001 lähtien kaupunki 
on ollut jatkuvien raketti-iskujen kohteena 
ja asukkailla on max. 15 sekuntia (osalla 
vähemmän) aikaa hakeutua lähimpään suo-
jaan. Kaupunkia ei turhaan kutsuta ”raket-
tikaupungiksi”, jonne raketti-iskut Gazasta 
alkoivat vuonna 2001, jolloin ammuttiin mm. 
Qassam-raketteja Israelin alueelle. Kyseisen 
rakettimallin kantama voi olla jopa yli 20 
km, joten vain alle kilometrin päässä Gazan 
rajasta lähimmillään oleva kaupunki on oiva 
iskukohde terroristeille. Luonnollisesti raket-
tien lisäksi Israeliin ammutaan myös runsaas-
ti kranaatteja ja 20 km kantaman omaavia 
Katjusha-raketteja.

Asukkaita varoitetaan saapuvasta raketista/
kranaatista ”RedAlert” -hälytysjärjestelmällä, 
joka kytkee sireenit tiedoksi asukkaille ha-
keutua suojaan. Aplikaatti on myös saatavilla 
puhelimeen, joka alkaa kilkuttaa raketti- tai 
kranaatti-iskun aikana. Tämä on erittäin hyvä 

turvatoimi esim. työpaikoilla, joissa voi olla 
voimakasta taustamelua.

Se toimii myös Israelin rajojen ulkopuolel-
la, josta esimerkkinä oli israelilaisnuomies, 
joka asui ja työskenteli Yhdysvalloissa. Esi-
mies moitti häntä työaikana kuuluvasta pu-
helimen voimakkaasta kilkuttavasta äänestä. 
Nuorimies selitti sen olevan turvatoimi, jossa 
hän tietää mihin päin Israelia tuli raketti-
iskuja. Onko se alueella, jossa hänen van-
hempansa Israelissa asuvat?

Voi kuvitella millainen trauma rakettihäly-
tys on pienelle lapselle, kun leikit pitää vä-
littömästi keskeyttää ja vanhemmat siirtävät 
pommisuojaan. Sderotin kaupungin alueella 
on tuhansia ihmisiä, jotka kärsivät PTSD:n 
(posttraumaattisista reaktioista rakettihyök-
käyksien jälkeen). Jo vuoden 2008 NATAL-
tutkimus (Center for victims of terror and 
war) osoitti, että 70-95 % lapsista Sderotissa 
kärsi PTSD:n oireista: ahdistus, univaikeudet, 
painajaiset, kehityksen taantuminen, sängyn 
kastelu jne. Psykologiresurssit alueella ovat-
kin riittämättömät potilasmäärään suhteutet-
tuna. Voidaan sanoa, että noin joka toinen 
kaupungin asukas tuntee jonkun, joka on 
menehtynyt raketti- tai kranaatti-iskussa tai 
ainakin haavoittunut. Erityisesti on kiinnitetty 
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huomiota koulujen ja päiväkotien suojaami-
seen turvahuoneilla ja pommisuojilla. Opet-
tajien valppaus ja jatkuva kouluttaminen 
turvatoimissa on ensisijaisen tärkeää lyhyen 
suojautumisajan vuoksi.

Voidaankin sanoa, että Israelin turvahuo-
ne-pommisuoja-verkoston on oltava kaiken 
aikaa toimintakuntoisena ja asukkaiden tur-
vapaikkana rakettihälytysten (Gazasta) aika-
na. Israelilla on runsas 60 km haastavaa rajaa 
Gazaa hallitsevan terroristijärjestö Hamasin 
iskuja vastaan. Asia jota länsimaiden media 
ei uutisoidessaan juurikaan huomioi.

Lähteet:  
• JNS.org: ”ICEJ delivers 36 bomb shelters to 
Israeli towns in north to protect civilian from 
rocket threats” / December 1. 2021 /JNS.
• Sderotmedia.com: ”Facts and statistics of 
Sderot” /January 20. 2009 / by Sderot Media 
Center.
• The Jerusalem Post: ”Fundraiser aims to 
build more bombshelters in Gaza border 
communities” / December 12.2021 / by Je-
rusalem Post staff.  
• The Jerusalem Post: ”New bomb shelters 
will be built for Israeli daycares near Gaza” 
/ January 11. 2022 / by Anna Ahronheim.
• The Times of Israel: ”The safest room in 
the house ” / November 28.2012 / by Jessica 
Steinberg.

C   Gazasta ammuttu raketti kadulla 4.5.2019.
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Eero Ketola

Golanin ylängöltä, Gamlan 
vuorelta levittäytyy näkymä 
karuun vuoristomaastoon. 
Kaukana lännessä välkkyy 
Gennesaretin järvi. Ympäristön 
jylhää maisemaa tarkkailee 
korkealla sinisellä taivaalla suuri 
korppikotka. Linnulla on aikaa 
odottaa ja seurata ympäristöä.

Piiritetyn 
vuorilinnakkeen 
surullinen kohtalo
pina jatkui vuodesta 66 jKr. vuoteen 70 jKr. 
Sota päättyi Jerusalemin ja toisen temppelin 
tuhoon.

Nimi makkabealaisten 
kapinasta

Selootit tekivät joukkoitsemurhan Masadas-
sa. Itsemurha oli heidän mielestään parempi 
ratkaisu kuin jäädä roomalaisten käsiin. Tais-
telu Gamlasta oli samanlainen kuin Masa-
dassa. Se tapahtui kuitenkin aikaisemmin ja 
kuolleiden määrä oli monta kertaa suurempi 
kuin Masadassa. 

Selootit olivat juutalainen puolue, joka 
kannatti aseellisen taistelun aloittamista roo-
malaisia vastaan. Ryhmä muodostui toisella 
vuosisadalla eKr.  makkabealaisten kapinasta 
ja nimen otti ”virallisesti” käyttöön juutalai-
nen historioitsija Favius Josefus ensimmäi-
sen juutalaissodan aikana 66–73 jKr. Josefus 
kirjoitti kirjan ”Juutalaissodat”.

Yksi Jeesuksen opetuslapsista oli Simon 
Kiivailija. Nimi kuvaa sitä, että hän oli us-

• Gamlan sijainti pysyi tuntemattomana vuo-
sisatojen ajan. Vasta 1976 alueella aloitettiin 
järjestelmälliset, arkeologiset kaivaukset. 
Gamlan eli Gamalan juutalaiset asukkaat 
taistelivat urheasti keisari Vespasianuksen 
legioonalaisia vastaan vuonna 67 jKr. 

Linnakevuori on dramaattisten, historial-
listen tapahtumien näyttämö. Gamla on yksi 
ensimmäisistä linnakkeista, jotka roomalaiset 
valtasivat ensimmäisen kapinan aikana. Ka-

konnollinen kiivailija tai hän kuului seloot-
teihin.

Ei kompromissia
Gamla nimi johtuu vuoren muodosta, joka 
näyttää kamelin kyttyrältä. Kameli on hepre-
aksi gamal.  Pian kapinan syttymisen jälkeen 
vuonna 66 jKr. Gamla täyttyi roomalaisten 
hallinnassa olevilta seuduilta pakenevista 
siviileistä. Puolustajat pystyivät aluksi torju-
maan roomalaisten hyökkäykset. Linnoitus 
piiritettiin ja puolustajien voimaa kulutettiin 
samalla tavalla kuin Kroatian Vukovarissa ja 
Ukrainan Mariupolissa.

Roomalaisten hyökkäys päättyi siihen, että 
puolustajat heittäytyivät alas jyrkänteeltä var-
maan kuolemaan. He kuolivat mieluummin 
kuin jäisivät vangeiksi. Eräiden historiallisten 
lähteiden mukaan jopa noin 5 000   linnak-
keen puolustajaa teki itsemurhan heittäyty-
mällä alas jyrkänteeltä.  Useita tuhansia kuoli 
piiritystaistelussa.  He eivät halunneet tehdä 
vihollisen kanssa mitään kompromissia.

C   Kaivaukset voimistuivat Gamlassa 1970- luvulla.

D   Opastaulu näkymästä Gamlasta kohti länttä.

C   Gamla on saanut nimensä vuoren huipusta, joka 
muistuttaa kamelin kyttyrää. 
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• Espoon Suomi-Israel yhdistys ry
espoo.israel@gmail.com
www.espoo-israel.fi

Lehtimajanjuhla 9.10. klo 15 Hotelli Matts 
Matinkylässä. Mukana konsuli Iris Malka, Lai-
la Takolander, Pasi Turunen ja musiikissa 
Ulla & Pete. Tarjoilumaksu 20 euroa. 
Ilmoittautumiset viim. 4.10. 
espoo.israel@gmail.com.

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

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

ISRAEL VUONNA 5783 
Esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien sarja  
torstaisin, Helsingin yliopisto, Porthania 
P722, 7. krs, Yliopistonkatu 3, Helsinki 

13.10. 2022 klo 18.00 
”Värikkäästi vegeä – tarinoita israelilaisten 
ruokien ääreltä" 
Tietokirjailija, heprean kielen opettaja Nina-
rose Maoz.
10.11. 2022 klo 18.00 
”Suomen juutalaisten maanpuolustustahto 
jatkosodassa” 
Everstiluutnantti Pekka Kouri. 

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!
Pyrimme järjestämään etäyhteyden luennoil-
le. Lisätiedot Anna Muukkoselta: 
armuukkonen@hotmail.com.

• 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

Jäsenyhdistykset ja tapahtumat

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) – varajä-
sen Jaana Takala, Matti Schrey (Turku) – 
varajäsen Elias Järvinen, Merja Lindholm 
(Vantaa) – varajäsen Raili Raivio, Ari Rusi-
la (Jyväskylä) – varajäsen Hannu Taipale, 
Timo Saksala (Tampere) – varajäsen Marja 
Liisa Laaksonen,  Sam Weintraub (Espoo) 
– varajäsen Peter fagerholm.

Suomi-Israel-Yhdistysten Liitto ry:n hallitus

Pitkän ja vaikuttavan uran vapaaehtoisena 
erilaisissa Israel-järjestöissä tehnyt Ethel 
Salutskij täytti 70 vuotta 1.7.2022 ja juhli 
syntymäpäiväänsä puolisonsa Rony Smola-
rin, tyttäriensä Gabin ja Evan sekä 5-vuo-
tiaan tyttärentyttärensä Lia Netalin kanssa 
Israelissa.

Ethel syntyi Helsingissä olympiavuonna 
1952 Suomen-juutalaiseen perheeseen, jonka 
muodostivat Simon-isä, Raja-äiti sekä isove-
li Marcus. Vuodet 1971-72 Ethel oli työhar-
joittelussa Saksan Leppstadtissa ja 1972-74 
hän opiskeli kauppaopistossa johdon sihtee-
riksi, missä tehtävässä hän palveli viimeksi A. 
Ahlström Osakeyhtiössä vuosina 1990-2009.

Ethel meni naimisiin v. 1973 ja perheeseen 
syntyi kaksi tytärtä, Gabi 1976 ja Eva 1978. 
Perhe asui puolison töiden vuoksi Brasiliassa 
ja Israelissa vuosina 1979-89. Ulkomailla asu-
minen ja kiinnostus kieliä kohtaan antoivat 
Ethelille vankan kielitaidon, johon kuuluu äi-
dinkielen ruotsin ja suomen lisäksi englanti, 
saksa, ranska, portugali ja heprea. 

Aktiivinen ja aikaansaava päivänsankari 
on palvellut useita yhdistyksiä ja järjestöjä 
kuudella vuosikymmenellä:
• Hazamir-kuoron sihteerinä ja/tai puheen-
johtajana 1973-79 ja 89-99
• Juutalaisen kansallisrahaston Suomen osas-
ton eli Keren Kajemet Finlandin hallituksen 
sihteerinä vuodesta 2001 ja puheenjohtajana 
vuodesta 2011 alkaen.
• KKF:n edustajana Israel-ystävyystoimikun-
nassa vuodesta 2011 alkaen.
• Elämän marssi ry:n hallituksen sihteerinä 
2018 alkaen.

Ethel Salutskij 70 vuotta
• Espoon Suomi-Israel Yhdistyksen hallituk-
sen sihteerinä 2019 alkaen.
• Lisäksi useita jäsenyyksiä ja vastuutehtäviä 
Helsingin juutalaisen seurakunnan yhdistyk-
sissä.

Tammikuussa 2019 Ethel sai Royal Dame 
Commander of the Illustrious Order of Merit 
-tunnustuksen. 

Suomi-Israel -yhteisö ja Jedidut-lehti 
onnittelevat päivänsankaria!

A   Päivänsankari yhdessä 5-vuotiaan tyttärentyttärensä 
Lian kanssa.
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Vantaan Suomi-Israel -yhdistyksen 
retki Haminaan 3.9.2022

• 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

Vantaan Suomi-Israel 
-yhdistys järjesti 
3.9.2022 bussiretken 
Haminaan. 
Retkelle osallistui 
nelisenkymmentä 
innokasta 
matkalaista niin 
jäseniä kuin joitain 
heidän tuttaviaan. 

• Matkalle lähdettäessä 
Myyrmäestä ja Tikkurilasta, 
aisti innostuneen tunnelman 
olla taas yhdessä ja kokoon-
tua, ensimmäistä kertaa yh-
teen, lähes kolmen vuoden 
tauon jälkeen – tavata ystä-
viä ja toisia yhdistyksen jä-
seniä covid19 -pandemian 
jälkeen. 

Perillä meitä oli vastassa 
ja oppaina Haminan Suomi-
Israel-yhdistyksen puheen-
johtaja Juhani Korjula 
ja sihteeri Jarmo Suntio. 

C   Josef Warzabun hauta. Josef oli syntynyt noin 1805 Latvian Daugavpil-
sissä. Hän oli rakennusurakoitsija, joka saapui Suomeen noin 1827 ja avioi-
tui Fredrika Weikkasen kanssa 1829. Näillä oli kaksi poikaa ja viisi tytärtä. 
Fredrika oli Jakob Weikaimin tytär. Josef Warzabu oli sotilas, joka kuului 
Daugavpilsin 21. Jalkaväkidivisioonan insinöörijoukkoihin. Hautakiveen on 
kirjoitettu hepreankielinen teksti, joka on käännettynä suomeksi: ”Tähän 
haudattiin arvoisa, viisas (?) rabbiini, arvostettu herra, herra Josef, herra 
Elieserin poika, joka kuoli 18. ja haudattiin 19. päivänä kuuta tishri vuonna 
607 pientä lukua. Hänen sielunsa liitettäköön elävien liittoon. 18 24/9 47.”

Hanna Rissanen

A   Ryhmä vantaalaisia ja joitain ha-
minalaisia Haminan ev.-lut. Pyhän 
Marian kirkon edessä.

C   Muistokivi hautausmaalla, jossa lukee hepreaksi 
ja suomeksi: ”Täällä lepää keisari Nikolai II:n armeijan 
sotilaita, jotka koko elämänsä aikana olivat uskollisia 
juutalaisuudelle."

Lounaalla Kahvila Olohuone Jaspiksessa ta-
pasimme myös muita Haminan yhdistyksen 
jäseniä. 

Hamina on vanha varuskuntakaupunki, 
jossa Suomen suuriruhtinaskunnan aikana 
Venäjän armeijassa palveli juutalaisia soti-
laita, jotka palveluksensa päätteeksi saivat 
asettua Suomeen ja toivat perheensäkin mu-
kanaan. Haminan juutalainen historia on kui-
tenkin itse asiassa vanhempi kuin Helsingin 
tai Turun, sillä Pähkinäsaaren rauhassa Ha-

mina oli osa Venäjän keisarikuntaa. Joitakin 
juutalaisia asettui silloin kaupunkiin asumaan 
eri pituisiksi ajoiksi. Ensimmäinen juutalai-
nen oli peltiseppä Jakob Weikaim (s. noin 
1785 Daugavpils, Latvia – 5.2.1848 Viipuri).

Ryhmämme tutustui Haminan juutalaiseen 
hautausmaahan, joka sijaitsee entisen Veh-
kalahden kunnan alueella Pampyölissä. Se 
on pieni metsähautausmaa, jossa on parisen-
kymmentä hautaa. Haudoilla ei ole, kahta 
lukuun ottamatta, hautakiviä. Hautausmaa ei 
ole hoidettu, mutta Haminan yhdistyksen jä-
senet käyvät siellä aina keväisin haravoimas-
sa ja siistimässä sen. Hautausmaa on arvioitu 
perustetuksi ennen Krimin sotaa.
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Ari Rusila

A

Israelissa valitaan marraskuun 
ensimmäisenä uusi Knesset 
viidettä kertaa sitten huhtikuun 
2019.  Kesäkuukaudet ovat 
Israelin sisäpolitiikassa yleisesti 
hiljaisia, eikä tämäkään vaalikausi 
ollut erilainen. Knesset hajosi 
kesäkuun lopulla, mutta 
aktiivinen kampanjointi ei ole 
vielä alkanut kunnolla. Puolueet 
keskittyvät ensisijaisesti omien 
vaalilistojensa määrittelyyn 
sekä mahdollisten liittoutumien 
muodostamiseen yhtenäislistojen 
muodossa. 

• Merkittävin sulautuminen on tähän men-
nessä ollut Benny Gantzin vasemmisto-
keskustalaisen Blue&White -puolueen liitto 
Gideon Saar’in Likudista irronneen keskus-
ta-oikeistolaisen New Hopen kanssa.

Varhaiset mielipidetutkimukset viittaavat 
vaaleista tulevan jälleen hyvin tiukat Netan-
jahua kannattavan blokin (Likud, uskonnol-
liset puolueet) ja häntä vastustavan blokin 
(mm. Yesh Atid, Blue&White, New Hope, 
Yisrael Beiteinu, vasemmistopuolueet) vä-
lillä. 61 muodostaa hallituskoalition.  Tiuk-
kaa tilannetta ei ole muuttanut kesän aikana 
sotilasoperaatio Gazassa, eikä myöskään se, 
että aiempi pääministeri Benjamin Netanjahu 
todettiin osittain olleen vastuussa huhtikuus-

Knessetin vaaliasetelmat
sa 2021 tapahtuneesta Meron-vuoren siviili-
katastrofista, joka tappoi 45 ihmistä. 

Eräitä hajahuomioita 
puolueista

Likud on jo pitänyt esivaalit päättääkseen 
listansa kokoonpanosta. Jos Netanjahu muo-
dostaa seuraavan hallituksen, listan kärjessä 
olevat saavat parhaat ministerisalkut. Aiem-
man kokemuksen perusteella Netanjahu on 
kuitenkin ollut valmis tarjoamaan korkeim-
mat paikat koalitiokumppaneilleen Likudin 
ulkopuolella. Valitun listan lisäksi Netanja-
hulla on harkintavalta lisätä viisi omaa eh-
dokasta varattuihin paikkoihin, vaikkapa 
Yamina-puolueen kapinallisille, jotka auttoi-
vat kaatamaan nykyisen hallituksen. Likud 
toteuttanee kampanjan perinteisten Likud-
äänestäjien keskuudessa, jotka jäivät viimek-
si kotiin (puolue menetti noin 300 000 ääntä 
maaliskuun 2020 ja maaliskuun 2021 vaali-
en välillä.  Likudilla on kaikista puolueista 
suurin ruohonjuuritason jäsenmäärä. Noin 
80 000 Likudin jäsentä äänesti esivaaleissa, 
mikä edustaa 58 prosenttia äänioikeutetuista.

Yesh Atidin johtaja Yair Lapid lähtee vaa-
leihin väliaikaisena pääministerinä, mikä 
saattaa vahvistaa puoluetta epävarmojen 
äänestäjien joukossa. Gallupien mukaan 
Yesh Atid on Likudin jälkeen toiseksi suu-
rin puolue ja Netanjahun vastaisen blokin 
suurin puolue. Lapidin mukaan vaalit ovat ti-
laisuus muodostaa ”laaja ja vakaa kansallinen 
hallitus ilman ääriaineksia”, jonka katsottiin 
tarkoittavan Uskonnollisen sionistisen puo-
lueen ja Yhteislistan poissulkemista. Lapid 
lienee avoin sellaisenkin hallituksen muo-
dostamiselle, joka nojaisi arabien yhteislis-
tan (Joint Listin) tukeen nykyisen liittouman 

ulkopuolelta. Lapid toivoo saavansa IDF:n 
entisen esikuntapäällikön Gadi Eisenkotin 
liittymään puolueeseensa ja nousemaan lis-
tan toiselle tai kolmannelle sijalle.

Benny Gantz ja Gideon Saar ilmoittivat 
ensimmäisinä uudesta poliittisesta yhdisty-
misestä ennen tulevia vaaleja ja loivat uuden 
listan nimeltä ”Blue and White-New Hope” ja 
molemmat johtajat sanoivat kieltäytyvänsä 
istumasta hallitukseen Netanjahun kanssa. 
Gantz toivoo myös Gadi Eisenkotia liitty-
mään puolueeseensa. Suosittuna entisenä 
armeijan komentajana Eisenkotin katsotaan 
pystyvän tuomaan enemmän keskustaoikeis-

ton ääniä mihin tahansa puolueeseen hän 
liittyykin. Gantzilla on paremmat suhteet 
ultraortodokseihin kuin Lapidilla, se avaa 
Gantzille mahdollisuuden luoda 61 jäsenen 
koalitio vaalien jälkeen.

Työväenpuolue Labour piti esivaalit myös 
elokuussa, ja sen 40 000 jäsenestä noin 22 
000 (57 prosenttia) antoi äänensä ylivoimai-
sesti nuoremmille kansanedustajille vanhojen 
veteraaniedustajien – mm. ministerit Omer 
Bar-Lev ja Nachman Shai – näyttäessä jää-
vän seuraavan Knessetin ulkopuolelle. Ää-
nestystulos mahdollistaa hyvin yhteislistan 
vasemmistopuolue Meretzin kanssa.

Äärioikeistossa uskonnollisten sionistien 
(Religious Zionist Party) johdossa on ollut 
ristivetoa johtajien Itamar Ben-Gvirin ja 
Bezalel Smotrichin kesken.  Mikäli rii-
dat haudataan vaalien ajaksi on puolueella 
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A mahdollisuus houkutella riveihinsä entisiä 
Yaminan äänestäjiä. Netanjahu haluaa Ben 
Gvirin ja Smotrichin olevan vahvoja, koska 
he ovat lojaaleja hänelle sellaisissa asioissa 
kuin (vastustava) lainsäädäntö, joka estäisi 
rikossyytteen alaista henkilöä toimimasta 
pääministerinä ja uudistamasta oikeuslai-
tosta.  Netanjahuhan on parhaillaan valtion-
syyttäjän häntä vastaan ajamassa oikeuden-
käynnissä mm. korruptiosta ja virka-aseman 
väärinkäytöstä.

Shas and United Torah Judaism (UTJ) pyr-
kivät paikkaamaan kahden viime vaalien tap-
pioitaan houkuttelemalla äänestäjiä takaisin 
Likudilta. Toinen haaste on, että Bezalel 
Smotrich ja Itamar Ben-Gvir omaavat 
suurta suosiota nuorten ääriortodoksien 
keskuudessa uskonnollisten sionistien puo-
lueessa. 

Avigdor Liebermanin johtaman Yisrael 
Beiteinun haasteena on toistaa kahdessa 
edellisessä vaaleissa saamansa seitsemän 
Knessetin paikkaa. Lieberman saattaa pyr-
kiä vahvistamaan maahanmuuttajien ääniä 
puolueessaan, hehän muodostavat perin-
teisesti puolueen kannattajakunnan ytimen. 
Lieberman on sulkenut pois kaiken kump-
panuuden Netanjahun ja ultraortodoksisten 
puolueiden kanssa.

Zionist Spirit (Yamina and Derech 
Eretz) -puolueen muodostivat Ayelet Sha-
ked Yaminasta ja Yoaz Hendel Derech 
Eretzistä), kaksi oikeistopuoluetta, jotka 
kamppailevat saavuttaakseen äänikynnyk-
sen. Shaked ja Hendel ovat korostaneet 
tekevänsä kaikkensa yhtenäishallituksen 
muodostamiseksi kapean Netanjahun joh-
taman oikeistohallituksen sijaan. Samaan 
aikaan Shaked on kieltäytynyt sulkemasta 
pois Netanjahua.  Jos puolue menisi läpi, 
Shaked voisi halutessaan kruunata Netanja-
hun uudeksi pääministeriksi.

Katkera retoriikka arabipuolueiden välillä 

yhteislistan (Joint List) sisällä todennäköi-
sesti jatkuu. On jopa kyseenalaista, tuleeko 
Ahmad Tibin Taalista (Arabien uudistumis-
liike), Sami Abu Shehadehin Baladista ja 
Ayman Odehin Hadashista – yhteislistaa lai-
sinkaan. Haaste kaikille arabipuolueille on 
lisätä äänestysaktiivisuutta arabiyhteiskun-
nassa. Huhtikuussa 2019 äänestysaktiivisuus 
oli arabiyhteisössä 49,2 prosenttia, syyskuus-
sa 2019 59,2 prosenttia, maaliskuussa 2020 
64,8 prosenttia ja maaliskuussa 2021 noin 
45 prosenttia. Viimeaikaiset kyselyt arabien 
keskuudessa viittaavat siihen, että vain 40 
prosenttia aikoo äänestää tulevissa vaaleissa.

The United Arab List (UAL / Raam) listan 
johtaja Mansour Abbasin mukaan Israelin 
arabien on omaksuttava kansalaisidentiteet-
tinsä ja haettava edustusta Israelin johdossa. 
Abbasilla on kaksi päähaastetta: vakuuttaa 
arabien yleisö siitä, että hänen liittymisensä 
viimeiseen hallitukseen oli hyödyllisempää 
kuin oppositiossa pysyminen; ja yrittää lisätä 
arabien äänestysprosenttia. Vaikka edellinen 
hallitus hyväksyi 30 miljardin sekelin (7,1 
miljardin punnan) rahoituksen Israelin ara-
bienemmistöisten kaupunkien historiallisen 
laiminlyönnin korjaamiseen, sillä ei ollut 
tarpeeksi aikaa jakaa varoja asianmukai-
sesti, joten monet arabikansalaiset eivät ole 
tunteneet mitään merkityksellistä muutosta 
yhteisöissään.

Israelin vaalien erityispiirteenä on, että 
mielipidetiedustelujen vastaisesti jokin yllät-
tävä uusi puolue nousee Knessettiin. Näin on 
käynyt mm. 2006 Eläkeläisten puolue voitti 
7 paikkaa, 2013  Yesh Atid voitti 19 paikkaa, 
2015 Kulanu voitti 10 paikkaa.  Teorian mu-
kaan liikkuvia myöhään päättäviä äänestäjiä 
on jopa 20 % todennäköisistä äänestäjistä. 
Nämä äänestäjät tulivat yleensä keskustasta, 
olivat tyytymättömiä nykyisiin vaihtoehtoi-
hin ja etsivät jotain uutta – vasemmisto-oi-
keisto-jaon ylittävää.  Nytkin tällaisia yllät-

täjiä voisi olla vaikkapa gallupeissa 1.5 % 
kannatukseen yltänyt Fiery Youth (Tulinen 
nuoriso) -puolue mutta aiempaa korkeampi 
äänikynnys (3.25 %) vaikeuttaa läpimurtoa 
äänestäjien pelätessä hukkaavansa äänensä.

Arvioni
Vaaliasetelmaa kuvaa mielestäni hyvin alla 
oleva BICOM’n laatima esitys puolueiden 
kannoista keskeisiin poliittisiin ja turvalli-
suuskysymyksiin.

Perinteisen vasemmisto-oikeisto jaon si-
jaan jälleen kerran viime vaalien tapaan kes-
keiseksi kysymykseksi noussee Netanjahun 
puolesta vai vastaan, joka jakaa äänestäjä-
kuntaa melko tasan.  Netanjahun puolesta 
oleva blokki on jossain määrin yhteneväi-
sempi, selkeä oikeistoryhmittymä kun taas 
häntä vastaan asettuneella blokilla yhteistä 
on lähinnä vain Netanjahun vastustaminen.  
Turvallisuuspoliittisesti Netanjahua vastusta-
va blokki kannattaa enemmän rauhanomai-
sen ratkaisun aikaansaamista Länsirannan 
kysymykseen, poliittisesti Netanjahua vas-
tustava ryhmä pyrkii enemmän eri etnisten 
ja uskonnollisten ryhmien yhteistyöhön kuin 
hyvinkin jyrkkä vastapuoli.

Kamppailu Knessetistä tiivistyi jopa viime 
tunneille, kun lopulliset ehdokaslistat tuli jät-
tää 15.9. mennessä.  Vain hetkeä ennen lis-
tan luovutusta arabien yhteislista hajosi kun 
listalta jätettiin pois Balad -puolue Hadash 
and Ta’al -puolueiden sinne jäädessä.  Jo 
edellisissä vaaleissa yhteisliustalta oli eronnut 
Ra’am, joka sittemmin meni Bennetin ja La-
pidin johtamaan hallitukseen ensimmäisenä 
islamistisena puolueena. Hajoamininen saat-
taa vaikuttaa israelin arabien äänestysintoon 
hukkaäänien kasvaessa ja tämä saattaa puo-
lestaan auttaa Netanjahun blokkia. 

Äärioikeiston Religious Zionism puolue sai 
aikaan – Netanjahun avustuksella – liittou-
tuman anti-LGBTQ Noam puolueen kanssa. 
Jo aiemmin Netanjahu oli välittänyt liiton 

Bezalel Smotrichin Religious Zionism fac-
tion ja Itamar Ben-Gvir’s Otzma Yehuditin 
välillä. Mm. naisten asepalvelusta IDF:ssa 
vastustava Noam yksin tuskin olisi ylittänyt 
äänikynnystä, mutta yhdessä muiden anti-
demokraattisten, antipalestiinalaisten ja ho-
mofoobisten ehdokkaiden kanssa tämä on 
hyvinkin mahdollista, ja näin puolue kokoaa 
yhtenäisen Netanjahua tukevan liittoutuman.  

Zionist Spirit oli (ex Jewish Home, ex-Ye-
mina) Ayelet Shakedin yritys yhdessä Yoaz 
Hendelin (Netanjahun ex-viestintäpäälikkö) 
luoda uusi puolue hallituskoalitioon.  Yritys 
kaatui vain muutama päivä ennen listojen 
jättöä.  Shaked siirtyi yhä enemmän oikealle 
kannattaen Netanjahua ja yrittää Knessetiin 
jälleen Jerwish Homen listaykkösenä. 

National Unity Party oli muodostettu jo hy-
vissä ajoin  johtajinaan aiempi armeijapäällik-
kö Benny Gantz ja ex-Likudnik Gideon Sa’ar.  
Puolueelle myönteinen “yllätys” oli suositun 
aiemman armeijakomentaja Gadi Eisenkotin 
mukaantulo listalle huippupaikalle 3.

Listat on siis jätetty, mutta vielä ennen 
äänestystä voi tapahtua muutoksia, kun 
keskusvaalilautakunta voi diskvalifioida joi-
takin ehdokkaita näiden vaalikelpoisuuden 
takia;  näitä muutosesityksiä tehtiin muuta-
ma kappale määräaikaan (22.9.) mennessä.  
On myös mahdollista, että ennen äänestystä 
joku puolue vetäytyy vaaleista arvioidessaan 
jäävänsä äänikynnyksen alle. 

Israelin vaalijärjestelmän yksi erikoisuus 
on sopia kahden puolueen kesken  Knes-
setin viimeisten paikkojen jaosta vaikka 
olisivatkin kilpailleet omilla listoillaan itse 
vaaleissa. Näitä liittoutumia solmittiin kolme 
eli vasemmiston Labor ja Meretz, Gantzin 
National Unity Party ja Lapidin Yesh Atid 
sekä hajonnut arabien yhteislista Hadash–
Ta’al ja Balad. 
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Uutiskimara Uutiskimara
Noa Kirel Euroviisuihin

Seitsemän kuukautta ennen 
ensi toukokuussa Iso Britan-
niassa järjestettäviä Eurovisi-
on laulukilpailuja on Israel 
julkistanut ensimmäisenä 
edustajansa kisaan.

Kasvipohjaisia pihvejä 
Israelista Helsinkiin

Viime vuoden lopulla käyn-
nistyneen lanseerauksen 
tuloksena israelilaisia New-
Meat -tuotteita on saatavissa 
yli 500 ravintolassa ja hotel-
lissa ympäri Israelia ja kah-
deksassa eurooppalaisessa 
maassa – mm. Suomessa.

Rehovotista kotoisin ole-
va Redefine Meat toimii yh-
teistyössä kasvispohjaisen 
lihan valmistajan ja jakelijan 
MeEatin kanssa tuodakseen 
Redefinen tuotteita suoma-
laisravintoloihin. 

– Meille New-Meat mah-
dollistaa ensimmäistä kertaa 
tarjota korkealuokkaisille 

kulinaarisille asiakkaillem-
me huipputuotteita, jotka 
helpottavat siirtymistä kas-
vispohjaisuuteen, toteaa 
Mikko Karell MeEatin toi-
mitusjohtaja.

Ensimmäinen Redefine 
Meatin lankkupihviä tarjoa-
va suomalaisravintola on 
Helsingissä toimiva Emo.

Israelia edustaa suosit-
tu pop-artisti Noa Kirel. 
21-vuotias laulaja valittiin 78 
ehdokkaan joukosta. Monet 
viime vuoden Miss Universe 
-kisoja seuranneet muistavat 
Kirelin lauluesityksen Eila-
tissa järjestetyissä kauneus-
kilpailuissa.

Israelilaista 
osaamista NASAlla

Ein Harodin kibbutzissa 
Pohjois-Israelissa sijaitseva 
Ricor Cryogenic Systems 
rakensi NASAn Marsia tutki-
maan lähettämään  Curiosity 
-luotaimeen jäähdytysjärjes-
telmän ja tarkoitus toimittaa 
vastaa va järjestelmä myös 
eurooppalaiseen Clipper 
-hankkeeseen.

Vuonna 2012 yksityis-
omisteinen yritys sijoitti jo 

ensimmäisen kerran isra-
elilaista teknologiaa Marsin 
pinnalle yhteishankkeessa 
NASAn Jet Propulsion La-
boratoryn (JPL) kanssa.

Israelilainen 
supersankari

Marvel Studiot on paljasta-
neet, että israelilainen näyt-
telijä Shira Haas esittää 
uudessa Captain America 
-elokuvassa israelilaista su-
persankari Sabraa. 

Haas saavutti kansainvä-
listä mainetta vuonna 2020 
roolistaan Esther Shapiro-
na  Netflixin minisarjassa 
Unorthodox.

Toukokuussa 2024 jul-
kaistavassa Captain Ameri-
ca: New World Order -elo-
kuvassa ensiesiintymisensä 
valkokankaalla tekevä Sabra 
esiintyi ensimmäisen kerran 
1980-luvulla Incredible Hulk 
-sarjakuvakirjassa.

Vaikka Marvelin sarjaku-
vissa on monia juutalaisia 
hahmoja, Mossadin agent-
tina työskennellyt mutantti 
Sabra on ainoa tunnettu su-

persankari, joka on syntynyt 
ja kasvanut Israelissa.

Täytyy myös muistaa, että 
israelilaisen näyttelijän Gal 
Gadotin esittämä Wonder 
Woman on jo vakiinnuttanut 
asemansa tähtitaivaalla.

Loppumatonta 
energiaa

Israelilainen Sol-Chip on 
kehittänyt ainutlaatuisen si-
ruun liitettävän aurinkoener-
giapanelin, jolla voidaan 
taata pienten IoT -laitteiden 
energiatarve ilman paristo-
jen vaihtoa.

Uusi väylä Jerusalemiin
Route 16 avattiin elokuun lopulla, ja se tulee tarjoamaan 
nopean yhteyden Route 1:n ja kaupungin eteläisten lähi-
öiden välillä.

6 km pituinen tunneli yhdistää Jerusalemin ja Tel Avivin 
välisen tien suoraan Givat Mordechain lähiöön.
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