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Suomi-Israel-yhdistysten liitto ry on poliittisesti ja us-

konnollisesti sitoutumattomien ystävyysyhdistysten 

liitto. Tätä linjaa seuraten Jedidut pyrkii lisäämään 

Israelin maan ja kansan tuntemusta sekä levittämään 

tietoa Israelin kulttuurista, historiasta ja yhteiskun-

nasta. 
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la ja ystävyysyhdistyksenä saamallaan valtionavustuk-

sella. Jotta jäsenmaksut voitaisiin pitää alhaisina eikä 

Jedidutin ilmestyminen siitä huolimatta vaarantuisi, 

liittohallitus toivoo, että liiton tavoitteita kannattavat  

voisivat tukea sen toimintaa lahjoituksin pankkitilille 

FI75 5710 5220 1183 18. Pienetkin lahjoitukset ovat 

tervetulleita. 

Liiton verkkosivuilta www.suomi-israel.fi löytyy tieto-

ja Israel-ystävyyteen liittyvästä toiminnasta Suomessa 

sekä linkkejä Israel-tietouden ja Israelin kulttuurin 

kannalta kiinnostaviin verkkosivuihin. 

Täydennyksiä näihin tietoihin voi lähettää osoitteella 

portaali@suomi-israel.fi.

Pää-
kirjoitus

Nyt tiedän, mitä tarkoittaa jopa hieman kulu-
nutkin fraasi "hypätä suuriin saappaisiin". 

Astuessani jatkamaan hyvän ystäväni ja 
kolleegan Hannu Nymanin työtä Jedidutin 
toimittajana tunnen aitoa nöyryyttä, mutta 
samalla innostusta uudesta haasteesta.

Media niin Suomessa kuin kansainvälisel-
läkin tasolla levittää Israelista varsin yksipuo-
lista kuvaa ja uutisoi mieluusti Israel-vastaisia 
aiheita.

Toivon, että voin omalta osaltani olla 
korjaamassa tätä vinoutumaa tällä paikalla. 
Mutta sehän ei tietenkään onnistu sooloile-
malla, siihen tarvitaan teitä, lehden lukijat. 
Uskoisin, että yhdessä toimien voimme lisätä 
Israel-tietoutta – siis sitä oikeaa ja tasapuo-
lista tietoa maassamme.

Toivon lukijakunnan aktivoituvan ja lä-
hestyvän niin minua kuin koko toimitusneu-
vostoa juttuideoiden ja valmiiden juttujenkin 
muodossa.

Rakennetaan yhdessä tästä julkaisusta en-

tistä ajankohtaisempi, entistä luettavampi ja 
entistä mielenkiintoisempi.

Pienet uutiset ja lyhyetkin jutut otetaan 
ilolla vastaan.

Tietenkin toivon myös, että kaikki Suomi-
Israel-yhdistykset eri puolella maatamme 
ryhtyvät raportoimaan toiminnastaan ja ker-
tomaan erilaisista paikallisista hankkeista ja 
tapahtumista myös muille yhdistyksille. Ei 
olla turhan mustankipeitä hyvistä ideois-
tamme, vaan laitetaan hyvä kiertämään, 
annetaan vinkkejä muillekin paikkakunnil-
le, kuinka yhdistystoimintaa voi kehittää ja 
aktivoida.

Uskallan väittää, että kaikkia hyviä hank-
keita ei suinkaan ole vielä toteutettu. Vaihde-
taan kuulumisia ja kehitetään yhdessä myös 
Suomi-Israel-ystävyystoimintaa vastaamaan 
2000-luvun tarpeita ja toiveita.

Nautinnollisia lukuhetkiä toivottaen,

Kimmo Janas
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Juha-Pekka Rissanen

Puheenjohtajan mietteitä

Suomi-Israel-yhdistysten liitto ry. hyväksyi 
ylimääräisessä liittokokouksessaan 26.3.2017 
Espoossa liiton uudet säännöt. Säännöt ovat 
tämän lehden painoon mennessä vielä Pa-
tentti- ja rekisterihallituksessa rekisteröitävi-
nä. Kyse on mm. sääntöjen päivittämisestä 
ajanmukaisiksi yhdistyslain näkökulmasta. 
Lisätään myös asioiden hoitamisen sujuvuut-
ta mm. hallituksen maksimikoon pienentä-
misellä ja vain kerran vuodessa pidettävän 
liittokokouksen avulla, aikaisemman kahden 
vuosittaisen kokouksen sijasta.

Israelissa juhlitaan kulunutta 50 vuotta 
kuuden päivän sodasta ja Jerusalemin yhdis-
tymisestä. Siihen liittyvissä juhlallisuuksissa 
oli Jerusalemissa mm. Suomi-Israel-yhdistys-
ten liiton edustajia erityisesti Espoon uudesta 
paikallisyhdistyksestä. 

Myös Suomessa on tapahtunut monenlais-
ta. Helsingissä toteutettiin Porvoon paikallis-
yhdistyksen aktiivisuuden ansiosta Temppe-
livuori-saminaari. Asiantuntijaluennoissa ja 
paneelikeskustelussa vahvistui käsitys Jeru-
salemin Temppelivuoren vanhasta historias-
ta ja siitä, että tuolla erityisellä paikalla on 
edelleen vahva sijansa juutalais-kristillisessä 
ajattelussa. Se, että UNESCO päätti kutsua 
paikkaa vain arabiankielisellä nimellään, 
paljastaa koko paikan vahvan politisoitumi-
sen sekä erityisesti muslimien pyrkimyksen 
edellyttää kaikilta oman historiattomuu-
tensa omaksumista. On silti täysin naiivia 
edes kuvitella tällaisen tulevan hyväksytyksi 
historiallisten ja arkeologisten tutkimusten 
perusteella.    

Liittomme oli mukana Maailma kylässä 
-festivaaleilla Helsingin Kaisaniemen puistos-
sa toukokuun lopulla. Tapahtumassa vaka-
van särön järjestäjien harkintakykyä ajatellen 
muodosti se, että siellä sallittiin Juutalaisen 

kansallisrahaston (Jewish National Fund, Ke-
ren Kajemet LeIsrael) vastainen avoin toimin-
ta. Näytteilleasettajien joukossa ollut ICAHD 
(Israeli Comittee Against House Demolition) 
hyökkäsi törkeästi toista näytteille asettajaa, 
JNF/KKL’ia, vastaan. Ilmiselvästi Israel tar-
vitsee tukijoita. Asiattomiin syytöksiin on 
vastattava asiallisesti, perustellen mielipiteet 
tosiasioilla. Tässä suhteessa eri Israel-ystä-
vyysjärjestöjen on syytä yhdistää voimansa. 
Tapahtumassa koetusta on järjestäjän (KEPA, 
Kehitysyhteistyön palvelukeskus) osattava 
vetää johtopäätökset kiihkoilijoiden saami-
seksi järjestykseen. Aikaisempinakin vuosina 
on ollut jännitteitä kyseisten kahden järjes-
tön välillä johtuen ICAHD:n yksipuolisista 
syytöksistä.

Tämä Jedidutin numero on ensimmäinen 
uuden päätoimittajan, Kimmo Janaksen, toi-
mittama lehti. Toivotan Kimmolle, jolla on 
paljon kokemusta mm. eri lehtien toimittami-
sesta, voimia ja menestystä Jedidutin parissa. 
Samalla kiitän toimitustyötä viimeisimmäksi 
luotsannutta Hannu Nymania ja toivotan hä-
nelle hyviä eläkepäiviä!
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Ensi vuonna 70 
vuotta sitten 
itsenäistynyt Israelin 
valtio tiesi tulleensa 
alueelle, missä 
sen olemassaolo 
vihamielisesti 
torjuttaisiin. Pientä 
valtiota ympäröi 
laaja arabi- ja 
muslimimaailma, 
joka suhtautui 
juutalaisvaltioon 
vieraana sekä 
ulkopuolisena 
uhkana ja siksi 
rauhaan sen kanssa 
ei haluttu suostua. 
Tähän päivään 
mennessä vain 
Egypti ja Jordania 
ovat taipuneet 
rauhansopimukseen 
vasta sen jälkeen kun 
Israel on käytyjen 
sotien voittajana 
osoittanut tulleensa 
alueelle jäädäkseen.

50 VUOTTA KUUDEN PÄIVÄN SODASTA
• Lähi-idän kannalta mer-
kittävin sota käytiin kuuden 
päivän aikana kesäkuussa 
1967, jolloin Israelia vastassa 
oli moninkertaisesti suurem-
mat arabiarmeijat. Kuuden 
päivän sotana tunnettu yh-
teenotto käynnistyi Egyptin 
suljettua Punaiseenmereen 
johtavassa Tiranin salmessa 
kansainvälisen merenkulun 

Israelin satamiin. Meriväylä 
oli elintärkeä muun muassa 
Israelin öljytuonnille shaa-
hin aikaisesta Iranista. So-
dan alkamista enteili myös 
Egyptin presidentin Gamal 
Abdel Nasserin määräys hää-
tää egyptiläisjoukkojen tieltä 
puskurina toimineet YK:n 
rauhanturvajoukot Siinain 
niemimaalta. Joukot, joihin 

Suomi ensimmäisen kerran 
kansainvälisessä rauhan-
turvaamisessa osallistui, oli 
määrätty Israelin ja Egyptin 
väliin Suezin kriisiksi kut-
sutun sodan jälkitilanteessa 
syksyllä 1956. 

Israel piti Egyptin toimia 
sodanjulistuksena mikä 
oikeutti vastatoimiin. So-
taa enteilleessä tilanteessa 
voitonvarma arabirintama 
näki tilaisuutensa ”ajaak-
seen juutalaiset mereen”. 
Egypti, Jordania, Syyria, 
Irak ja Saudi-Arabia keskit-
tivät joukkojaan Israelin ra-
joille ja maa tunsi olemas-
saolonsa vaarantuneeksi. 
Arabijoukkojen määrä oli 
kolminkertainen Israelin 
miesmäärään nähden. Lisäk-
si itsenäisyyssodan jälkeiset 

aseleporajat olivat jättäneet 
Israelin hyvin haavoittuvaksi 
ja kapeimmillaan maa oli va-
jaan 15 kilometrin levyinen. 
Yhdeksäntoista vuotta aikai-
semmin perustetun valtion 
väkiluku oli vain 2,5 miljoo-
naa ja armeijan aseistus oli 

vaatimatonta luokkaa. Mutta 
armeija ja sen johto olivat 
monien yhteenottojen seu-
rauksena ehtineet hankkia 
taistelukokemusta.

Nopea sota 
Israelin rajoilla oli lukuisten 
terrorihyökkäysten takia 
ollut rauhatonta jo ennen 
sodan syttymistä ja keväällä 
1967 Golanin yllä käydyssä 
ilmataistelussa Syyria menet-
ti kuusi venäläisvalmisteista 
konettaan. Itse sodassa juu-
ri ilmaherruus ratkaisi so-
dan Israelin hyväksi. Israel 
ajoitti sotatoimien alkami-
sen Egyptiä vastaan maa-
nantaiaamuksi kesäkuun 
5. päivänä klo 7.45, jolloin 
egyptiläiskomentajat olivat 
ruuhkaisilla teillä vielä mat-
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A Israelilaisjoukkoja Siinain eteläi-
sellä sektorilla.

C  Israelilaiskoneet pudottavat tarviketäydennyksiä Aric Sharoniin.

A Zion Karaseti, Jitzhak Jifat, ja 
Chaim Oshri Itkumuuriksi kutsu-
tulla Länsimuurilla. 

Rony Smolar
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kalla työpaikoilleen. Israelin 
ilmavoimat yllättivät iske-
mällä samanaikaisesti usei-
siin lentotukikohtiin tuho-
ten kiitoteitä, lentokoneita 
sekä tutka-asemia. Israelin 
tehokkaasti ja järjestelmäl-
lisesti toimineet ilmavoimat 
suorittivat muutaman tunnin 
hyökkäysaalloissa 500 ryn-
näkkölentoa ja tuhosivat yli 
300 egyptiläiskonetta. Isra-
elin sotatoimien kohteeksi 
joutui myös kansainvälisellä 
merialueella Egyptin ranni-
kon läheisyydessä sotatoimia 
seuraamassa ollut amerikka-
lainen sota-alus USS Liberty, 
jonka miehistöstä yli kolme-
kymmentä sai surmansa ja 
yli sata haavoittui. Lisäksi 
alus kärsi pahoja vaurioita. 
Israel myönsi kiihkeiden 
hyökkäysten aikana ereh-
tyneensä kohteesta ja pyysi 
Yhdysvalloilta anteeksi sekä 
maksoi korvauksia. 

Sota ilman ilmavoimien 
suojaa jäänyttä Egyptiä vas-
taan oli ensimmäisen vuoro-
kauden jälkeen käytännös-
sä ratkaistu. Epätoivoinen 
Egypti pyysi ilma-apua Jor-
danialta, Syyrialta ja Irakilta, 
mutta Israel tuhosi vihollis-
ten koneet vajaassa vuoro-
kaudessa.

Maasodassa nopeasti 
edenneiden Israelin jouk-
kojen onnistui kolmessa 

vuorokaudessa ajaa egypti-
läisjoukot Gazasta ja Siinain 
niemimaalta Suezin kanavan 
länsipuolelle, mikä vapautti 
joukkoja muille rintamille. 
Egyptin jälkeen Israel kes-
kittyi Jordanian joukkojen 
lyömiseen itärintamalla, ts. 
Länsirannalla ja Itä-Jerusa-
lemissa sekä pohjoisessa 
strategisesti tärkeän Golanin 
ylänköalueen valtaamiseen 
Syyrialta. Israel, joka oli 
ylläpitänyt salaista yhteyttä 
Jordanian kuningas Hus-
seiniin, oli vedonnut maan 
pysymiseksi sotatoimien ul-
kopuolella. Egyptin presi-
dentti Nasser vaati kuitenkin 
liittolaistaan, kokematonta 
Husseinia hyökkäämään. 

Houkuttimena Nasser väitti 
egyptiläisjoukkojen eden-
neen Tel Avivin ulkopuo-
lelle ja että kaupunki oli 
liekeissä. 

Hyvin koulutetut jordania-
laisjoukot liittyivät sotaan ja 
tekivät aluksi tiukkaa vasta-
rintaa Jerusalemin itäosasta 
käsin tulittamalla raskaalla 
tykistöllä Israelin hallitse-
maa kaupungin länsiosaa. 
Mutta kaupungista käytyjen 
taistelujen toisena päivä-
nä Israelin joukot etenivät 
Vanhaankaupunkiin ja val-
tasivat muinaisen temppe-
lin länsimuurin alueen sekä 
sen yläpuolella sijaitsevan 
Temppelivuoren. Joukkoja 
komentanut kenraali Mor-

dechai ”Motta” Gur saattoi 
kenttäpuhelimessa välittää 
armeijan johdolle kuului-
saksi tulleet sanat: Temp-
pelivuori on hallussamme! 
Muut joukot saavuttivat sa-
mana päivänä Jordanjoen ja 
Länsiranta oli vallattu. Länsi-
muurille kokoontuneet soti-
laat yhtyivät kansallislauluun 
Hatikvaan ja korostaakseen 
paikan pyhyyttä juutalaisel-
le kansalle armeijan ylirab-
bi Shlomo Goren puhalsi 
oinaansarveen, shofariin ja 
lausui rukouksen: Siunattu 
olet sinä Herra, joka lohdu-
tat Siionia ja rakennat Jeru-
salemia.

Kolme päivää myöhem-
min Israel tuhosi suuren 
osan Syyrian ilmavoimista 
ja kiivaiden maataistelujen 
jälkeen valtasi strategisesti 
tärkeän Golanin ylänköalu-
een. Sota oli päättynyt.

Kuva kolmesta israelilais-
sotilaasta (Zion Karaseti, 
Jitzhak Jifat, Chaim Oshri) 
Itkumuuriksi kutsutulla Län-
simuurilla muuttui voittoisan 
sodan vertauskuvaksi. Sota 
synnytti myös lähes kan-
sallishymniksi muuttuneen 
laulun Jerushalajim shel 
zahav.

Israelilla ei ole ollut varaa 
hävitä yhtäkään sotaa mutta 
vain kuusi päivää kestäneen 
ja samanaikaisesti kolmella 
eri rintamalla ja ilman ulko-

puolista apua käydyn sodan 
lopputulos sai maailman 
tuolloin hämmästelemään. 
Juutalaisten ja kristittyjen 
joukossa moni suhtautui 
Israelin nopeaan voittoon 
ylivoimaisesti suuremmasta 
vihollisesta Jumalan ihme-
tekona.

Sodan lopputulos
Sodan lopputulos ei kuiten-
kaan tuonut rauhaa Israelin 
rajoille vaikka vallattujen 
alueiden toivottiin neuvot-
teluissa vaihtuvan rauhaksi. 
Vain Egyptin kanssa vaihto 
vuonna 1979 onnistui ja rau-
hansopimuksessa Jordanian 
kanssa 1994 Israelin edelly-
tettiin sopivan itsenäisestä 
palestiinalaisvaltiosta erik-
seen. Sota vankisti Israelin 
alueellista asemaa mutta 
nosti esiin kolme yhä tänä 
päivänä vaikuttavaa tosi-
asiaa: Israelin muuttumisen 
arabialueiden pitkäaikai-
seksi miehittäjäksi, yhdis-
tetyn Jerusalemin aseman 

Israelin pääkaupunkina 
sekä sotaan saakka Jorda-
nian (Länsiranta) ja Egyptin 
(Gaza) miehityksessä elänei-
den palestiinalaisten muut-
tumisen omaa itsenäisyyttä 
tavoittelevaksi kansaksi. Se, 
mitä he eivät saaneet omilta 
arabiveljiltään, saattavat saa-
da Israelilta.

Tulevaisuus
Oslosta 1993 alkanut rau-
hanprosessi palestiinalaisten 
kanssa on edennyt hyvin 
vaivalloisesti eikä näköpii-
rissä ole ratkaisua. Israel ei 
suostu jakamaan pääkau-
punkiaan Jerusalemia pa-
lestiinalaisten kanssa, minkä 
lisäksi Länsirannalle levit-
täytynyttä juutalaisasutusta 
pidetään rauhan esteenä. 
Myös osapuolten välillä val-
litseva luottamuspula estää 
paluun neuvottelupöytään. 
Ratkaisuun ei kuitenkaan 
voi päätyä pakotteilla eikä 
ilman kahdenvälisiä rauhan-
neuvotteluja.

©
 T

he
 G

ov
er

nm
en

t 
Pr

es
s 

O
ffi

ce

©
 T

he
 G

ov
er

nm
en

t 
Pr

es
s 

O
ffi

ceA Israelilaissotilaita etsimässä tu-
lisuojaa Jerusalemin valtauksen 
aikana.

A

A  IDF-sotilaita saapumassa Temp-
pelivuorelle.
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Turun Seudun Suomi-Israel 
Yhdistyksen pitkäaikainen toimija 
sekä Suomi-Israel-yhdistysten 
liiton hallituksen jäsen ja 
taloudenhoitaja Olli Palo vietti 
80-vuotispäiviään 17.6.2017. 

• Olli Paloa onniteltiin Suomi-Israel-yhdis-
tysten liiton puolesta etukäteen onnittelu-
käynnillä Palojen kotona Raisiossa. Etukä-
teen Ollin nimi oli ilmoitettu Keren Kajemet 
LeIsrael (Jewish National Fund) -järjestölle 
kirjoitettavaksi Kultaiseen kirjaan Jerusa-
lemin päämajassa, ja seinälle ripustettava 
kunniakirja ojennettiin päivänsankarille em. 
onnittelukäynnin yhteydessä.

Monessa mukana
Olli Palo toimi työurallaan kansakoulun 
opettajana useissa eri kouluissa ja pisimmän 
yhtenäisen työskentelyjakson, 22 vuotta, hän 
teki ennen eläkkeelle jäämistään Turun kou-
lutoimen oppimateriaalipäällikkönä. Lisäksi 
hän hankki aikoinaan hovi- ja baarimesta-
rin pätevyyden sekä suoritti taloustieteen 
approbatur-opinnot sekä yo-merkonomitut-
kinnon.

Harrasteina ja vapaaehtoistoimintamuotoi-
na Olli Palolla on ollut seuraavia toimintoja: 
pesäpallo, jääkiekko, luottamusmies (Silja 
Line Oy:n taloushenkilökunta), väestö- ja 
suojelukurssit, Rotary-klubi, kansanedustaja 
Tapio Holvitien valitsijayhdistyksen vaali-
päällikkö, Kunnalliset oppimateriaalijohtajat 
ry, POPS-klubi, Turku, Porvaripurjehtijat ry, 
Turun Seudun Suomi-Israel-yhdistys ry:n siht. 

1 9 8 9 - 2 0 1 3 
ja pj. 2013–, 
Suomi-Israel-
yhdis tys ten 
liitto ry:n hal-
lituksen jäsen 
1980 -luvulla 
sekä 2011- 
(taloudenhoi-
taja), erilaisia 
kunna l l i s i a 

Olli Palo 80 vuotta

Tiistaina 23. toukokuuta 
Haminan seudun Suomi-Israel-
yhdistys kävi siivoamassa 
Haminassa sijaitsevan juutalaisen 
hautausmaan. Siivouksen jälkeen 
laulettiin perinteisesti Israelin 
kansallislaulu Hatikva ja asetuttiin 
ryhmäkuvaan.

D   Työn jälkeen on helppo hymyillä. Juhani Korjula puh.
joht. (vas.), Paavo Heiskanen, Pirjo Silén, Jaana Takala va-
rapuh.joht., Anne Appelgren, Merja Silander-Tinkanen 
ja Anitta Kärki.

JUUTALAISEN 
HAUTAUSMAAN 
SIIVOUSTALKOOT
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luottamustoimia Raisiossa, puoluelehti Sil-
lanrakentajan päätoimittaja 1988-97, Asunto 
Oy Eskelinkulman toiminnantarkastaja 1999-, 
Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekilta 
ry:n jäsen 2014–. 

Keren Kajemet LeIsrael -järjestön Kultai-
nen kirja -ansiokirja myönnetään vain erittäin 
ansioituneille Israelin ystäville, ja tässä suh-
teessa Olli Palo täyttää hyvin edellytykset.

Toivotamme Ollille paljon onnea 
ja hyvää jatkoa.

Juha-Pekka Rissanen

Jarmo Suntio
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• Seminaaritietoutta levitet-
tiin täsmämarkkinoinnilla ja 
lehti-ilmoituksilla. Tilaisuu-
dessa oli parhaimmillaan 
arviolta noin 150 henkeä, 
mikä osoittaa sille olleen 
tarvetta. Yleisöpalaute liit-
tyen sekä sisältöön että 
järjestelyihin oli kiitettävää. 
Monelta taholta – nykyisiä ja 
entisiä kansanedustajia myö-
ten – tilaisuudelle pyydettiin 
yllättäen myös jatkoa.

Jerusalemin Temppeli-
vuori kuuluu UNESCOn 
uhanalaisiin ns. maailman-
perintökohteisiin. Kuuden 
päivän sodan seurauksena 
1967 Jerusalem yhdistettiin. 
Tästä historiallisesta tapah-
tumasta tulee kesäkuussa 
näinä päivinä kuluneeksi 
tasan 50 vuotta. Temppe-
livuori on tunnetusti pyhä 
kolmelle monoteistisille us-

Jerusalemin T emppelivuori 
jälleen poltto pisteessä

konnolle: juutalaisuudelle, 
kristinuskolle ja islamille. 

Tituksen riemukaari
Seminaarin pääpuhujana 
toimi arkkitehti Aaro Söder-
lund, joka on Herodeksen 
arkkitehtuurin johtava asian-
tuntija Suomessa. Söderlund 
esitteli Lähi-idän poliitti-
sen historian, temppelira-
kennuksen ja Jerusalemin 
Temppelivuoren taustoja 
noin 45 minuutin pituisessa 
esitelmässään. 

Arkeologian dosentti, ja 
Turkissa arkeologian apu-
laisprofessorina toiminut 
Minna Silver, kertoi Temp-
pelivuoren ja sen lähi-
ympäristön arkeologisista 
tutkimuksista. Erityisenä 
mielenkiinnon kohteena 
oli seulontaprojekti, jossa 
muslimien Temppelivuo-
relta Kidroninlaaksoon on 
heitetty maa-ainesta tonni-

määrin. Aineistoa on seu-
lottu Dr. Gabriel Barkayn 
johdolla ja noin 200 000 
ihmisen voimin. Löytöjä on 
pronssikaudelta sekä helle-
nistis-roomalaisajalta. 

Viimeisenä tohtori Ken-
neth Silver kertoi Jerusale-
min temppelin hävityksestä 
v. 70 jKr ensimmäisen juu-
talaissodan 66-73 jKr aika-
na. Esitelmän tarkoituksena 
oli tuoda uutta tietoa Titus 
Flavius Vespasianuksen (39-
81 jKr.) riemukaaresta, joka 
sijaitsee muinaisen Rooman 
keskustassa, Forum Ro-
manumilla (’roomalaisella 
foorumilla’). Juutalaissodan 
Rooman menestyksen kun-
niaksi rakennetun riemukaa-
ren seinämässä on korkoku-
va, jossa kuvataan Jerusale-
min temppelistä ryöstettyjä 
temppelikaluja. Jokin aika 
sitten Amerikassa toimivat 
Yeshiva University (Center 

for Israel Studies) ja The In-
stitute for the Visualization 
of History käynnistivät tie-
teellisen tutkimushankkeen, 
jonka tarkoituksena oli en-
nallistaa Tituksen riemu-
kaaren friisi ja Jerusalemin 
tuhoa koskeva kuvaus. Ken-
neth Silver esitti uusimmat 
tutkimustulokset.

Muslimiedustajat 
loistivat poissaolollaan

Luentoja seurasi mielenkiin-
toinen paneelikeskustelu, jo-
hon osallistuivat juutalaisina 
edustajina kulttuurintutkija 
Irene Jelin sekä toimitus-
johtaja ja Helsingin juuta-
laisen seurakunnan entinen 
puheenjohtaja Gideon Bolo-
towsky. Kristittyjen edustaji-
na toimivat rovasti ja Liiton 
puheenjohtaja Juha-Pekka 
Rissanen ja pastori Henrik 
Nymalm, joka on Porvoon 
yhdistyksen varapuheen-

johtaja. Liittoa keskusteluis-
sa edusti varapuheenjohtaja 
Risto Huvila. Arkkitehti Aaro 
Söderlund edusti Lähi-idän 
instituutin ystäviä. Arkeolo-
gian ja historian asiantunti-
jana toimivat Kenneth Silver 
ja moderaattorina Minna 
Silver. 

Tilaisuuteen oli myös kut-
suttu useita islamin edusta-
jia, mutta yksikään heistä 
ei vastannut kutsuun tai 
saapunut paikalle. Tämä 
oli valitettavaa, koska olisi 
ollut mielenkiintoista kuul-
la myös muslimiedustajien 
mielipiteitä, sillä he ovat 
olleet aloitteentekijöinä 
Temppelivuoren statuksen 
muuttamisessa. Yleisöllä oli 
mahdollisuus osallistua kes-
kusteluun kysymyksillään.

Äänestyskäyttäytyminen
Seminaarissa käsiteltiin myös 
huolenaiheena Suomen Ul-

koasiainministeriön ja ulko-
asiainministeri Timo Soinin 
kirjettä 18.11.2016, jossa 
ministeri selittää Suomen 
äänestymiskäyttäytymistä 
UNESCON maailmanperin-
tökomitean kokouksessa 
26.10.2016. Viime syksyn 
UNESCOn äänestyksessä 
Temppelivuoren uudessa 
nimityskiistassa Suomi ni-
mittäin pidättäytyi äänestä-
mästä, mikä tarkoittaa sitä, 
että Suomi ei ottanut kantaa 
arabivaltioiden lanseeraa-
maan Jerusalemin Temp-
pelivuoren/Al-Haram al-
Sharifin nimiehdotukseen, 
joka myös hyväksyttiin. Pää-
töksen mukaan ainoastaan 
arabiankielistä ja muslimien 
käyttämää Al-Haram al-Sha-
rif -nimitystä tulisi käyttää 
Temppelivuoresta tästedes.  
Temppelivuorella sijaitse-
vat Herodeksen temppelin 
arkeologiset jäänteet, sekä A

Porvoon Suomi-Israel-
yhdistys ry ja Suomi-
Israel-yhdistysten 
liitto ry järjestivät 
sunnuntaina 7.5.2017 
Balderin salilla 
Helsingissä yleisölle 
avoimen Jerusalemin 
Temppelivuori 
-seminaarin. 

Kenneth Silver
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Kalliomoskeija (’Omarin’ 
moskeija) ja Al-Aqsan mos-
keija.

Yhteys 
Temppelivuoreen 

kiistaton
Ehkä suurin mielenkiin-
to kohdistui Jelinin ja Bo-
lotowskyn näkemyksiin 
Temppelivuoren suuresta 
merkityksestä juutalaisuu-
delle edelleen nykyaikana. 
Myös Uudesta testamentis-
ta käy ilmi, että Jeesus piti 
Temppeliä ja sen puhtautta 
suuressa arvossa. Islamin 
mukaan Jerusalem on kol-
manneksi pyhin kaupunki 
Mekan ja Medinan jälkeen. 
Islamin perimätiedon mu-
kaan profeetta Muhammed 
siirtyi taivaaseen Temppe-
livuorelta. Tieteellisestä nä-
kökulmasta islamin väitteet 
ovat kuitenkin ongelmallisia 
koska ei ole olemassa histo-

riallista lähdeaineistoa, jonka 
perusteella voitaisiin osoit-
taisi, että Muhammed olisi 
koskaan käynyt edes Arabi-
an niemimaan ulkopuolella. 
Jerusalemia ei myös maini-
ta nimeltä Koraanissa. His-
toriallisesta näkökulmasta 
sen sijaan juutalaisuuden ja 
kristinuskon yhteys Jerusa-
lemin Temppelivuoreen on 
kiistaton, mikä näkyy sekä 
Vanhassa testamentissa, juu-
talaisissa kirjoituksissa, Uu-
dessa testamentissa mutta 
myös aikalaisissa roomalai-
sissa historiateoksissa. Jeru-
salem esiintyy nimeltä esim. 
Raamatussa 806 kertaa, 660 
kertaa Vanhassa ja 146 ker-
taa Uudessa testamentissa.

Yksipuolista 
uutisointia

Kirjeessään Soini kertoo, että 
”Suomi jakaa kansainvälisen 
yhteisön huolen Jerusalemin 

vanhan kaupungin ja sen 
kulttuuriperintökohteiden 
asemasta” ja että ”Suomen 
toimintaa [UNESCOn maa-
ilmanperintö] komiteassa 
ohjaa asiakeskeisyys ja asi-
antuntijalähtöisyys”. Valitet-
tavasti yksipuolinen uuti-
sointi Israeliin liittyen on jo 
pidempiaikainen perinne, 
joka on rantautunut myös 
Suomeen EU-ajan myötä. 
Nyt asiat ovat kuitenkin 
edenneet askeleen edem-
mäksi. Oikeastaan ensim-
mäistä kertaa YK ja UNES-
CO järjestöinä ovat olleet nyt 
tietoisesti muuttamassa Jeru-
salemin ja Temppelivuoren 
yleisesti hyväksyttyä ja his-
toriallisiin tosiasioihin liitty-
vää kulttuurihistoriaa. Näin 
ollen Ulkoasianministeriön 
ja Soinin kirjelmän väitteet 
ovat vähintäänkin ongelmal-
lisia seuraavista syistä. 

Väite asiakeskeisyydes-

C   Titus Flavius Vespasianuksen (79-81 jKr.) riemukaari Roomassa. Jerusa-
lemin Temppelistä ryöstettyjä temppelikaluja. Yksityiskohta, jossa näkyy 
menora keskellä ja oikeassa kulmassa Temppelin hopeatorvet. Kantajat 
ovat roomalaisia sotilaita.

A

tä ei ole toteutunut, sillä 
YK:n alaisuudessa toimiva 
kasvatuksesta, tieteestä ja 
kulttuurista vastaava erityis-
järjestö UNESCOn ei tulisi 
ottaa kantaa poliittisiin pää-
töksiin. Suomen UNESCOn 
suurlähettilään mukaan 
ehdotus Temppelivuoren 
nimen muuttamiseksi ara-
biankieliseksi oli poliittinen 
päätös, ei kulttuuriperintö-
asia, josta on sovittu yhtei-
sesti EU:ssa. Koska kompro-
missiin ei päästy, niin Suomi 
jätti äänestämättä. Kulttuu-
riperinnön asiantuntijoiden 
mielipiteitä ei myöskään 
kuultu ennen UNESCOn ää-
nestystä kuten ei myöskään 
muitakaan suomalaisia arke-
ologian alan kulttuuriasian-
tuntijoita. Kehitystä voidaan 
pitää hyvin huolestuttavana, 

koska sitä voidaan ilmiönä 
verrata kulttuuriperinnön ta-
halliseen tuhoamiseen, jota 
Lähi-idän terroristijärjestöt 
tällä hetkellä tekevät.

UM:n 
virallinen kanta

Suomen Ulkoasianministeriö 
esitti myös virallisen kannan, 
jonka mukaan Israel suorit-
taa Temppelivuoren alueella 
laittomia kaivauksia ja tuho-
aa siellä arkeologista jäämis-
töä. Väite on käsittämätön, 
koska on yleisessä tiedossa, 
että laittomia kaivauksia ovat 
suorittaneet nimen omaan 
palestiinalaiset ns. islamilai-
sen Waqf-kaartin hallinnon 
alaisuudessa Temppelivuo-
rella noin vuodesta 2000 
lähtien maanalaisen mos-
keijan rakentamiseksi. Arvi-
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Titus Flavius Vespasianuksen 
(79-81 jKr.) riemukaari 
Roomassa nähtynä lännestä. 
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siirretty raskaalla kalustolla 
ja ilman virallista lupaa tai li-
senssejä ns. Salomon tallien 
yhteydestä Temppelivuoren 
alueelta. Tästä ei ole tehty 
vastalausetta tai julkilausu-
mia missään vaiheessa. Vii-
meisenä loppukaneettinaan 
Ulkoasianministeriö toteaa, 
että Jerusalemin kaupun-
gin/Israelin rakentama 
raitiovaunureitti/-rata on 
uhka Jerusalemin Temppe-
livuorelle. Kaikki, jotka ovat 
karttaa katsoneet tai ovat Je-
rusalemissa käyneet, tietävät, 
että Temppelivuori on van-
han Jerusalemin itälaidalla 
Kidroninlaakson reunalla. 
Rautatielinja kulkee kaukana 
Vanhan kaupungin muurien 
ulkopuolella Jerusalemin 
länsiosasta pohjoisen suun-
taan eikä näillä kahdella ole 
käytännössä yhtään mitään 
tekemistä toistensa kanssa.

Israelin ystävien 
yhteinen huoli

Ajatuksena lienee kaiken 
kaikkiaan muuttaa Temp-
pelivuoren luonne keinote-
koisesti poistamalla kaikki 
juutalaisuuteen ja kristinus-
koon liittyvä aineisto, mu-
kaanlukien ensimmäisen ja 
toisen temppelin aikaiset 
arkeologiset kerrostumat. 
Tästä kaikkien Israelin ys-
tävien ja kulttuuri-ihmisten 
tulisi olla todella huolissaan. 
On surullista, että Suomi on 
mukana tätä tukemassa.
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Vantaa-päivänä 
15.5.17 kaupunki 
juhli viiden 
ystävyyskaupungin 
kanssa pyöreitä 
vuosia. 

• Israelin ystävyyskaupun-
gin Mate Yehudan kanssa 
on ystävyyttä ollut 50 vuot-
ta, Tsekin Mladan kanssa 50 
vuotta, Unkarin Salgotarja-
nin kanssa 40 vuotta, Puolan 
Slupskin ja Saksan Frankfurt 
an der Oderin kanssa 30 
vuotta ja etuajassa juhlittiin 
vuonna 1968 solmittua ystä-
vyyssuhdetta Saksan Rastat-
tin piirikunnan kanssa.  

Vieraita saapui kaikista 
ystävyyskaupungeista Van-
taalle.  Mate Yehudasta tuli 
viisi henkilöä juhlistamaan 
ystävyyssopimuksen merk-
kivuotta. Ystävyyskaupun-
kisopimus solmittiin Van-
taan ja Mate Yehudan välillä 
juuri ennen kuuden päivän 
sotaa 23.5.1967. Kaupungin 
järjestämiin juhlallisuuksiin 
kuului  seminaari ja ystä-
vyyskaupunkien vieraille 

järjestetty juhla sekä ystä-
vyydentori.

Mate Yehudan ryhmässä 
olivat virkaatekevä pormes-
tari Niv Vizel, ryhmän vetä-
jänä matkailu ja ulkomaan-
suhteiden osaston johtaja 
Eran Ohana, rakennnus- ja 
kehittämisyksikön johtaja 
Sarit Ozeri, kunnanvaltuu-
tettu Sason Sayidof ja Ma 
ale Hahamishan kibbutsin 
johtaja Yael Oberman. 

Ystävyysseurat oli kut-
suttu mukaan juhlintaan 
kaupungin järjestämälle 
kansainväliselle ystävyy-
dentorille. Kaupunki pystytti 
kaupungintalon eteen kulle-
kin ystävyysseuralle oman 
kojun, mistä käsin seurat 
voivat esitellä toimintaansa 
ja ystävyyskaupunkimaan 
kulttuuria. Vantaan Suomi-
Israel yhdistys  tarjosi kojul-
laan israelilaisia herkkuja ja 
jakoi ystävyyskaupunkia ja 
Israelia koskevia esitteitä.  

Ystävyyskaupunkia kos-
kevaan kyselykaavakkee-
seen vastanneiden  kesken 
arvottiin Kuolleenmeren 
tuotteita. Kaupungintalon 
eteen oli pystytetty lava, mis-
sä Tapani ja Kristiina Rämön 
johdolla pieni ryhmä esitti 

israelilaisia tansseja. Keren 
Kajemet Finland oli mukana 
esittelemässä omaa työtään. 
Yhdistyksemme kojulla kävi 
paljon kiinnostunutta väkeä 
ja myös kaikki ystävyyskau-
pungeista tulleet vieraat kä-
vivät tutustumassa toriin.    

Mate Yehudan vieraat 
olivat Suomessa 14.-18.5. ja 
yhdistys  järjesti heille ohjel-
maa yhtenä päivänä. Kävim-
me heidän kanssaan tutustu-
massa Nurit Steinbock-Vat-
kan opastuksella Helsingin 
juutalaiseen seurakuntaan ja 
synagogaan. Kaupunginval-
tuutettu Jouko Jääskeläinen 
järjesti ryhmälle tilaisuuden 
käydä eduskunnassa, minkä 

D   Ryhmä vieraili myös edus-
kunnassa. Peter Östman (vas.) on 
eduskunnan Israel -ystävyysryhmän 
puheenjohtaja.

A   Hanna Rissanen ottaa vastaan hra 
Wieseliltä lahjan kiitoksena israeli-
laisdelegaation vierailun aikana 
Suomessa tekemästään tulkkaus-
työstä ja ryhmän emännöinnistä. 

B   Laila Jouhki,  Vantaan Suomi-
Israel Yhdistyksen pj. ottaa vastaan 
Mate Jehudan kunnanjohtaja Nir 
Wieseliltä lahjan (rukoilevat kädet 
-patsas). Pöydän ääressä istuu Van-
taan paikallisyhdistyksen aikaisem-
pi pj. Liisa Auruksenaho.

D   Ystävyydentorilla Vantaan Suo-
mi-Israel yhdistyksestä Raili Raivio 
(vas.), Raija Huvila, Jouni Karppa-
nen ja Laila Jouhki.

C   Mate Yehudan vieraat vasem-
malta Eran Ohana, Sarit Ozeri, 
Sason Sayidof, Niv Viezel ja Yael 
Oberman.

A   Illallista nautittiin Juudan piiri-
kunnan (Mate Jehuda, Jerusalemin 
maalaiskunta) vieraiden kanssa 
Helsingin keskustassa Sokoksen 
yläkerran Vaakuna -hotellin Loiste 
-ravintolassa.

vierailun vieraat kokivat mie-
lenkiintoiseksi. Kansanedus-
tajat Peter Östman ja Antero 
Laukkanen ottivat vieraat 
vastaan ja kertoivat kahvit-
telun ja keskustelun lomassa 
ajankohtaisista eduskunnan 
käsittelyssä olevista asioista. 
Peter Östman on eduskun-
nan Israel-ystävyysryhmän 
puheenjohtaja.Vantaalla juhlittiin 

ystävyyskaupunkien 
kanssa
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Noin 550 poliitikkoa, 

pastoria, sekä yritys- 

ja järjestöjohtajaa 58 

maasta kokoontui 

Israelin parlamentin 

Knessetin kristittyjen 

ystävyysryhmän 

(Christian Allies 

Caucus) isännöimälle 

ensimmäiselle 

juutalais-kristilliselle 

rukousaamiaiselle 

Jerusalemiin 

kesäkuun alussa 

juhlistaen 

Jerusalemin 50 

vuotta sitten 

tapahtunutta 

yhdistymistä. 

• Suomesta rukousaami-
aisella oli toistakymmentä 
osallistujaa, joiden joukossa 
mm. kansanedustajat Peter 
Östman, Laura Huhtasaari, 
Antero Laukkanen sekä Si-
mon Elo, joista kaksi jälkim-
mäistä ovat myös Espoon 
Suomi-Israel-yhdistyksen 
hallituksen jäseniä. Mukana 
olivat myös järjestelytoimi-
kuntaan kuulunut Israelin 
Suomen kunniakonsuli 

Fredrik Ekholm sekä Suomi-
Israel-yhdistysten liiton va-
rapuheenjohtaja ja Espoon 
yhdistyksen puheenjohtaja 
Risto Huvila.

Ikuinen ja jakamaton
Tapahtuma alkoi tiistaina 
6.6. Knessetissä pidetyssä 
juhlaseminaarissa, jonka 
avasi ystävyysryhmän pu-

heenjohtaja ja tapahtuman 
järjestäjä, kansanedustaja 
Robert Ilatov rohkaisten 
osallistujia vaatimaan mait-
tensa hallituksia siirtämään 
suurlähetystönsä Jerusale-
miin. 

Tilaisuuden pääpuheen 
piti USA:n republikaanipuo-
lueen presidenttiehdokkuut-
ta 2012 tavoitellut entinen 
kongressiedustaja Michele 
Bachmann, joka korosti 
Jerusalemin roolia Israelin 
ikuisena ja jakamattomana 
pääkaupunkina ja merkki-
nä Raamatun profetioiden 
luotettavuudesta. 

Puheenvuoron käyttivät 
myös Knessetin puhemies 
Yuli-Yoel Edelstein, Etelä-
Korean varapääministeri 
ja opetusministeri Hwang 
Woo-yea, Etelä-Afrikan 
parlamentin jäsen ja Israel-
ystävyysryhmän puheenjoh-
taja Kenneth Meshoe, Knes-

setin kansanedustaja, rabbi 
Yehuda Glick sekä joidenkin 
Israelin ystävyysjärjestöjen 
edustajat.

Tilaa elää yhdessä
Peter Östman, joka on 
myös eduskunnan Israel-
ystävyysryhmän puheen-

Rukousaamiainen 
juhlisti yhtenäistä 
Jerusalemia

A    Knessetin puhemies Yuli-Yoel 
Edelstein.

D    Presidentti Reuven Rivlin. A

Risto Huvila
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A johtaja, luonnehti tapahtu-
man kohokohdaksi Israelin 
presidentin Reuven Rivli-
nin järjestämää vastaanot-
toa. Presidentin mukaan 
”tämä [rukousaamiainen] 
on merkittävä kokoontumi-
nen. Kokous Knessetissä ja 
täällä virka-asunnollani on 
tärkeä, koska tarvitsemme 
kristittyjen rukousta Israelin 
puolesta. Se, että ei tehdä 
mitään, aiheuttaa harmia, ja 
tiedän että te teette jotakin. 
Rukoilkaa!”

”Minulle Jerusalem on 
mikrokosmos ja osoitus 
kyvystämme elää yhdessä 
juutalaisina, muslimeina ja 
kristittyinä. Jerusalem on 
pyhä kaikille uskonnoille, 
ja Israel on ylpeä siitä, että 
se antaa jokaisen uskonnon 
edustajalle oikeuden harjoit-
taa täällä vapaasti uskoaan. 
Jerusalem, joka oli kerran 

jaettu kaupunki, on edelleen 
sama kaupunki, jossa juuta-
laiset ja arabit, uskonnolliset 
ja maalliset ihmiset, löytävät 
tilaa elää yhdessä, tavata ja 
tuntea toisiaan, rakentaa yh-
teistä Jerusalemia yhdessä”, 
Rivlin totesi.

Rukoilkaa rauhaa
Keskiviikkoaamuna 7.6. 
osallistujat kokoontuivat 
varsinaiselle rukousaami-
aiselle Jerusalemin uuteen 
Waldorf Astoria -hotelliin. 
Aamupäivän kestäneessä 
tilaisuudessa puhuivat Le-
ningradista Israeliin vuon-
na 1979 muuttanut aliyah- 
ja maahanmuuttoministeri 
Sofa Landver sekä Israelin 
entinen USA:n suurlähet-
tiläs, ministeri Michael B. 
Oren, joka avasi kuulijoil-
leen kuuden päivän sodan 
ratkaisuhetkiä kesäkuussa 

1967: ”Israelin johto ei ollut 
missään vaiheessa suunni-
tellut valloittavansa Itä-Jeru-
salemia, vaan he vetosivat 
viimeiseen asti Jordanian 
kuninkaaseen, etteivät he 
hyökkäisi Israeliin. Jordania 
oli kuitenkin antanut jouk-
konsa Egyptin komentoon, 
jonka alaisuudessa hyökkä-
ys sitten tehtiin. Aivan kuin 
ihmeen kaupalla Israelin ei 
vain onnistunut puolustaa 
silloisia rajojaan, vaan se sai 
haltuunsa Itä-Jerusalemin ja 
Länsirannan, jotka olivat ol-
leet Jordanian miehittäminä 
vuodesta 1948.”

Rukousaamiaisen ohjel-
ma koostui lisäksi Miche-
le Bachmannin pitämästä 

puheesta sekä Raamatun 
luvusta ja rukouksista, joita 
lukivat poliitikot ja pastorit, 
joita oli tullut myös Jordani-
asta ja palestiinalaisalueilta. 
Keskeinen rukous niin juu-
talaisten kuin kristittyjenkin 
johtajien puheissa oli Psal-
min 122 mukainen: Rukoil-
kaa rauhaa Jerusalemille!

Seuraava rukousaamiai-
nen järjestetään 6-7.6.2018 
– siis ensi vuonna Jerusa-
lemissa!

D    Knesset Christian Allies Caucus 
-ystävyysryhmän puheenjohtaja, 
kansanedustaja Robert Ilatov ja 
ent. kongressiedustaja Michele 
Bachmann. 
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B    Israelin entinen USA:n suurlä-
hettiläs, ministeri Michael B. Oren.

C    Suomi-Israel-yhdistysten liiton 
varapuheenjohtaja Risto Huvila 
(vas.) sekä kansanedustajat Antero 
Laukkanen, Peter Östman ja Simon 
Elo.
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• Vantaan Suomi-Israel-yh-
distys järjesti kolmen illan 
israelilaisen ruoan kurssin, 
joista kaksi kertaa oli vii-
me vuoden lopulla, jolloin 
valmistettiin Israelin syksyn 
juhlien ruokaa ja tämän vuo-
den puolella 10.2. valmistet-
tiin sapattiateria. 

Ennen ateriaa Hanna Ris-
sanen sytytti sapattikynttilät 
ja luki rukouksen ja Liiton 

C    Mikkolan koulu Lyyran koti-
talousluokassa valmistettiin sapat-
tiateria.

Ruoanlaittoa 
Vantaalla

D    Seder-aterialla Myyrmäen kir-
kolla.

A    Seder-aterialla Myyrmäen kir-
kolla.

Laila Jouhki

puheenjohtaja Juha-Pekka 
Rissanen kertoi sapatin viet-
toon liittyvistä asioista. 

Myyrmäen kirkossa 
seder-aterialla

Yhdistys järjesti seder-ate-
rian juutalaisen Pesachin 
eli pääsiäisen aikaan 10.4. 
Myyrmäen kirkon seura-
kuntasalissa. Mukana oli 
45 osallistujaa. Juha-Pekka 
Rissanen johti ateriaan 
kuuluvan Haggadan, jossa 
muistellaan Israelin kansan 
ihmeellistä pelastumista 
Egyptin orjuudesta.
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Jedidut-lehden uusi 
päätoimittaja, Kimmo 
Janas on pitkän linjan 
journalisti.

• Kimmo Janas valmistui 
1970-luvulla rakennusark-
kitehdiksi, mutta työsken-
tely silloisen työnantajan 
neuvostoliittolaisasiakkaille 
alkoi vähitellen kypsyttää.

– Oli sama, oliko meillä 
pääsiäinen tai jouluaatto, jos 
asiakas halusi jokiproomu-
tehtaansa peilikuvaksi, se 
myös tehtiin peilikuvaksi. 
Pisin yhtenäinen työrupea-
mani taisi olla 36 tuntia, hän 
muistelee.

Laajalla kirjolla
Lopulta tarjoutui mahdolli-
suus siirtyä konsultiksi tie-
dotusalan toimistoon, jossa 
Kimmo erikoistui asiakas-
lehtien tekemiseen.

– Ja sillä tiellä olen edel-
leenkin, aikanaan oman 
kustannusyhtiön perustanut 
Kimmo kertoo.

Tiedotuskonsulttina toi-
miessaan Kimmoa pyydet-
tiin vuonna 1985 mukaan 
uuteen puusepänteollisuu-
den ammattilehteen, Puu-
tekniikkaan.

Kaksi ensimmäistä vuotta 
hän toimi päätoimittajana, 
mutta saatuaan ”edullista” 
ulkomaista lainaa hän osti 
kustannusoikeudet itsel-
leen.

– Parin devalvaation jäl-
keen lainan edullisuus sai 
tosin aivan uuden merkityk-
sen, Kimmo toteaa väkinäi-
nen hymy kasvoillaan. 

Puutekniikan parissa ku-
lui 26 vuotta, mutta siinä 
sivussa alkoi kasvaa myös 
Euroopan ensimmäinen, 
nykyään vanhin kristillinen 
miestenlehti, Tosimies.

Idean erilaisesta hengel-
lisestä lehdestä Kimmo sai 
maatessaan Jorvin sairaalas-
sa keväällä 1999.

Tänä päivänä hän kirjoit-
taa kustantamansa Tosimie-
hen lisäksi puusepän- ja 
huonekaluteollisuuteen liit-
tyviä artikkeleita yli 60 vuot-
ta vanhaan Puumies-lehteen 
sekä toimittaa avaimet kä-
teen -periaatteella Taide-
kehystäjät ry:n jäsenlehteä, 
Lehtikultaa.

Jedidutin päätoimitta-
juuteen Kimmo suhtautuu 
innokkaan odottavalla mie-
lellä.

– Tämä on selvää jatku-
moa jo pitkään Israelia koh-
taan tuntemaani kiinnostuk-
seen. Toivottavasti lunastan 
paikkani liiton jäsenistön 
mielissä.

Päätoimittaja lähikuvassa

C   – Toivottavasti voimme yhdessä 
kehittää lehteä entistä parempaan 
suuntaan, Kimmo toteaa.

D   Kimmo on toimittanut syksystä 
2014 lähtien Tosimies testaa -ohjel-
maa AlfaTV:lle.

D   Kimmo myöntää ensimmäisen 
matkansa Israeliin laukaisseen kiin-
nostuksen maata kohtaan.

Veli Johansén

Majatalo Lähde on muuttanut Jerusalemin 
keskustaan ja palvelee suomalaisia ystäviä  

Bed & breakfast –periaatteella  
alk. 45 €/hlö/yö. 

 
Lähteellä on myös säännöllistä hengellistä 

ohjelmaa, mm. Benjamin Turkian  
raamattutunnit tiistaisin.  

 
Lisätiedot ja varaukset 

www.lahde.fi 
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• Espoon Suomi-Israel 
Yhdistys isännöi liiton ke-
vätkokousta ja ylimääräis-
tä liittokokousta Espoossa 
Opinmäen koululla 26.3. 
Ylimääräinen liittokokous 
oli kutsuttu koolle käsittele-
mään hallituksen esittämää 
sääntömuutosehdotusta.

Keskeisin muutos hyväk-
sytyissä uusissa säännöissä 
on siirtyminen yhden ko-
kouksen käytäntöön, kun 
aiemmin päätökset ovat 
jakaantuneet kevät- ja syys-
kokouksiin. Tämä kahden 
kokouksen malli on ollut 
osallistujien aktiivisuudesta 

Espoo isännöi liiton kevätkokousta 
ja Tapiolan kuoron konserttia

päätellen liian raskas, joten 
muutoksella haluttiin kes-
kittää kaikki päätöksenteko 
yhteen vuotuiseen kokouk-
seen. 

Kokous halusi myös lisätä 
jäsenyhdistysten edustajien 
osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuutta liittokokouk-
sessa ja jatkossa yhdistykset 
voivat lähettää yhden koko-
usedustajan jokaista alka-
vaa 50 jäsentä kohden, kun 
edustajia on aiemmin ollut 
yksi alkavaa sataa jäsentä 
kohden.

Kolmas tärkeä muutos on 
hallituksen jäsenmäärä ja jä-
senten toimikausi. Kokous 
päätti alentaa hallituksen 

enimmäisjäsenmäärän nel-
jästätoista yhteentoista ja 
jatkossa liittokokous valitsee 
hallituksen jäsenet kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan. Lisäksi 
päätettiin, että yksittäisestä 
jäsenyhdistyksestä voidaan 
valita enintään kaksi edus-
tajaa liittohallitukseen.

Uusien sääntöjen rekiste-
röinnin odotetaan tapahtu-
van yhdistysrekisterissä al-
kusyksyn kuluessa, jolloin 
perinteistä syyskokousta ei 
enää pidettäisi, vaan ny-
kyinen, lokakuussa 2016 
valittu hallitus jatkaisi aina 
keväällä 2018 pidettävään 
liittokokoukseen saakka, 
jolloin käsiteltäisiin vuoden 

2017 tilinpäätös ja valittaisiin 
uusi hallitus puheenjohtaji-
neen kaksivuotiskaudelle.

Uudet säännöt julkaistaan 
kokonaisuudessaan tässä 
lehdessä, kunhan ne on hy-
väksytty.

Liiton varsinaisen kevät-
kokouksen päätehtävänä 
oli hyväksyä vuoden 2016 
tilinpäätös, jonka mukaan 
tuotot olivat yht. 8.045,30 
euroa ja tilikauden alijäämä 
oli 1.474,11 euroa. Kokous 
kehotti hallitusta ryhtymään 

C   Kevätkokouksen osallistujia. Edessä liiton varapuheenjohtaja Risto Huvila, puheenjohtaja Juha-Pekka Rissanen 
sekä hallituksen sihteeri Tiina Sundqvist.

A   Matkalla Israeliin -konsertin 
juontanut Risto Huvila haastatteli 
kuoronjohtaja Pasi Hyökkiä (vas.), 
kuorolaisia sekä YLE:n pitkäaikais-
ta Jerusalemin-kirjeenvaihtajaa 
Rony Smolaria (oik.), joka muisteli 
tapiolalaisten aiempia konsertteja 
Israelissa.

aktiivisiin toimenpiteisiin 
taloudellisen tilanteen ko-
hentamiseksi. Hallitus on-
kin ryhtynyt toimenpiteisiin 
tehostamalla mm. Jedidut-
lehden mainosmyyntiä.

Virallisten kokousten jäl-
keen Opinmäen koululla pi-
dettiin Espoon yhdistyksen 
järjestämä Tapiolan kuoron 
Matkalla Israeliin -konsertti 

kuoron kesäkuussa toteutu-
neen Israelin matkan tuke-
miseksi. Pasi Hyökin johta-
ma, kansainvälisesti menes-
tynyt lapsi- ja nuorisokuoro 
on ollut konserttimatkalla 
Israelissa 6-13.6 esiintyen 
Israel Camerata Orchest-
ra Jerusalem -orkesterin 
kanssa. Tarkempi raportti 
kuoron matkasta syyskuun 
Jedidutissa.

Risto Huvila
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Haminan seudun Suomi-Israel yhdistys järjestää Heprealais-
ten laulujen lauluristeily Ulko-Nuokkoon. Risteily on elo-
syyskuussa. Tarkka päivä tiedetään elokuun alussa.
Lisätietoja: hamina@suomi-israel.fi

Hazamir-kuoro on ilmoittanut halustaan konsertoida Tu-
russa. Turun seudun Suomi-Israel yhdistys tiedottaa asiasta 
tarkemmin lähempänä tapahtumaa.
Lisätietoja: turku@suomi-israel.fi

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 Suomi-Israel yhdistys ry 
jyvaskyla@suomi-israel.fi 
www.suomi-israel.fi/jyvaskyla 

Koillis-Lapin Suomi-Israel Yhdistys ry
lappi@suomi-israel.fi

Kouvolan seudun Suomi-Israel Yhdistys ry
kouvola@suomi-israel.fi

Kuopion seudun Suomi-Israel Yhdistys ry
kuopio@suomi-israel.fi

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

Porvoon Suomi-Israel yhdistys ry 
porvoo@suomi-israel.fi 
www.suomi-israel.fi/porvoo

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

Jäsenyhdistykset 

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

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

Suomi-Israel-Yhdistysten Liitto ry:n hallitus

Puheenjohtajisto
Juha-Pekka Rissanen 
 puheenjohtaja, Vantaa, 
 juhapekkarissane@hotmail.com
Risto Huvila 
 varapj, Espoo, risto@truman.fi

Jäsenet:
Aleksandra Ahlgren (Helsinki), Suvi Gräsbeck 
(Helsinki), Sisko Hiltunen (Jyväskylä), Juhani 
Korjula (Haminan seutu), Reino Kurki-Suonio 
(Tampere), Olli Palo (Turun seutu), Hanna Ris-
sanen (Vantaa), Timo Saksala (Tampere), Minna 
Silver (Porvoo), Tiina Sundqvist (hallituksen 
sihteeri, Porvoo).

• Jos olet kiinnostunut liittymään jäseneksi tai 
tulemaan mukaan toimintaamme, lähetä sähkö-
postia alueesi yhdistykselle, niin sinuun otetaan 
yhteyttä!
Lisätietoja toiminnasta myös liiton nettisivuilla:
www.suomi-israel.fi

Tulevia tapahtumia
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Maailma kylässä

Trump Israelissa

C  "Paneelikeskustelun" jälkeen 
tunteet olivat pinnalla Rony Smo-
larilla (vas.), Ethel Salutskijilla, Juha-
Pekka Rissasella ja Risto Huvilalla.

C   Anna Juhola ja Syksy Räsänen 
yllättivät varsin yksipuolisella pa-
neelikeskustelullaan Palestiinan 
ihmisoikeuksista.

C   Suomi-Israel-yhdistysten liiton 
esittelypöytä. Juha-Pekka Rissanen 
(vas.), Milla Jääskeläinen, Aleksan-
dra Ahlgren ja Risto Huvila.

C   ICAHD levitti tapahtumassa var-

sin arvelluttavaa lehtistä, jolla hyö-

kättiin Juutalaista kansallisrahastoa 

vastaan.

D Presidentti Trump keskus-
teli pääministeri Netanyahun 
kanssa King David hotellissa 
Jerusalemissa. 

D   Presidentti Rivlin ja presi-
dentti Trump presidentin virka-
asunnossa Jerusalemissa.

C    Presidentit tarkastavat kunniakomppanian Ben 
Gurionin kentällä.

C  Benjamin ja Sara Netanyahu kättelemässä Donald ja 
Melania Trumpia Ben Gurionin lentokentällä.

Toukokuun lopulla 
järjestettiin Helsingissä 
Kepa ry:n tuottama 
poikkitaiteellinen 
kulttuurifestivaali 
Maailma kylässä.

• Vuodesta 1995 lähtien jär-
jestetty tapahtuma on yksi 
Suomen suurimmista festi-
vaaleista ja suurin järjestö-, 
kehitysyhteistyö- ja moni-
kulttuurisuustapahtuma.

Kepa ry on asiantuntija-
organisaatio ja suomalaisten 
kehitysyhteistyötä tekevien 
järjestöjen kattojärjestö, jo-
hon kuuluu yli 300 järjestöä 
ympäri Suomea.

Viikonlopun aikana Maa-
ilma kylässä -festivaalilla 
vieraili 78.000 kävijää.

Kaisaniemen puisto ja 
Rautatientori olivat täynnä 
toinen toistaan herkullisem-
pia ruokatelttoja, kansalais-
järjestöjen esittelypisteitä 
ja monikulttuurista musiik-
kia laidasta laitaan. Israel-
myönteisiä näytteilleasettajia 
olivat mm. Suomi-Israel Yh-
distysten liitto, Keren Kaye-
meth LeIsrael/Juutalainen 
Kansallisrahasto ja ICEJ.

Festivaalin puheohjelmas-
sa tuotiin esille haasteita ja 
mahdollisuuksia, joiden pa-
rissa kansalaisjärjestöt toi-
mivat rakentaessaan oikeu-
denmukaisempaa maailmaa. 
Keskusteluissa käytiin läpi 

mm. pakolaisuutta, eriar-
voisuutta ja kansalaisyhteis-
kunnan tilaa.

Ikävän särön muuten niin 
letkeään festivaalitunnel-
maan toivat ICAHD:n jaka-
mat lentolehtiset, joissa hyö-
kättiin Juutalaisen kansallis-
rahaston toimintaa vastaan. 
Lehtisessä väitettiin JNF:n 
ylläpitävän rotuerottelua ja 
tuhoavan istuttamiensa pui-

den tieltä palestiinalaisten 
koteja.

Eivätkä Israel-myönteisten 
koettelemukset loppuneet 
vielä tähän. Sunnuntai-
iltapäivällä järjestettiin ns. 
paneelikeskustelu otsikolla 
”Palestiina ja ihmisoikeu-
det”, jossa Syksy Räsänen 
ja Anna Juhola keskusteli-
vat Räsäsen uutuuskirjasta 
”Israelin Apartheid”. Juhola 
on ollut viime vuonna ih-
misoikeustarkkailijana nk. 
miehitetyllä palestiinalais-
alueella. Oikeassa paneelis-
sahan on keskustelijoita eri 
näkökulmista, mutta tällä 
kertaa keskustelu jäi hyvin 
yksipuolisesti varsinkin, kun 
paneelin juontajana toimi 
Räsäsen kirjan kustantajan 
edustaja.

Ehkä pysäyttävin kom-
mentti kuultiin, kun Syksy 
Räsänen paheksui Suomen 
valtiota Israelin kanssa käy-
mistä asekaupoista ja kertoi 
israelilaisten käyttävän pa-
lestiinalaisia uusien aseiden-
sa harjoitusmaaleina.
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• Presidentti Donald 
Trump suuntasi ensim-
mäisellä ulkomaanmat-
kallaan USA:n president-
tinä Israeliin.

Jerusalemissa Trump 
vieraili Pyhän haudan 
kirkossa ollen ensimmäi-
nen USA:n presidentti, 
joka teki niin. Hän ru-
koili siellä ja siirtyi sieltä 
Länsimuurille.

Rukoiltuaan Itkumuu-
rilla presidentti työnsi 
pienen lapun muurin 
onkaloon.

Vierailun aikana presidentti tapa-
si myös presidentti Reuven Rivlinin 
ja aterioi pääministerin virka-asun-
nossa. 

Toisena päivänä Trump vieraili 
vielä holokaustimuseo Jad Vashe-
missa sekä myös Israel Museossa.

Tapaamisissaan Trump vakuutti 
USA:n seisovan Israelin rinnalla kai-
kissa olosuhteissa. Hän kertoi usko-
vansa vakaasti Israelin ja Palestiinan 
väliseen rauhaan ja tekevänsä kaik-
kensa viedäkseen rauhanprosessia 
eteenpäin.

Vierailut Israelille pyhissä pai-
koissa viestittivät maailmalle, että 
niin UNESCOn kuin YK:n yleisko-
kouksenkin tekemä päätöslausel-

mat eivät ole muuttaneet 
USA:n hallinnon kantaa 
Israelin kiistattomiin 
oikeuksiin koko tuon 
alueen ja Jerusalemin 
historiaan. 

Yhdysvaltain pre-
sidentti ei ilmoittanut  
vierailunsa aikana Yh-
dysvaltain suurlähe-
tystön siirtämisestä Je-
rusalemiin, vaikkakin 
asia on edelleen hänen 
pitkäntähtäimen suunni-
telmissaan.
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LHT – Posti Oy
Posti Green

Israelin historia on yhtä pitkää 
uutistapahtumaa aina valtion 
perustamisesta 1948 lähtien. 
Lähi-idän kriisit avautuvat 
Smolarin kautta päiväuutisia 
laajemmasta näkökulmasta.
Teos on ajankohtainen tieto-
paketti Israelista ja juutalaises-
ta uskosta suomalaisin silmin.

3500
€

Rony Smolar
TÄÄLLÄ RONY SMOLAR 
JERUSALEM

KATSE JERUSALEMIIN 
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