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NiNarose Maoz * Kuvat Uzi VaroN

Suomalais-israelilaisessa Ayalonin perheessä  
noudatetaan tarkasti juutalaisen uskonnon määräyksiä. 
Viikon kohokohta on sapatti, jolloin pysähdytään  
arjen askareiden keskeltä perheen pariin.

haron, 10, ja Arieh, 3, Ayalon 
tietävät, että tänään ei enää syty-
tetä valoja, ajeta autolla, katsota 
televisiota tai pelata tietokoneella. 
Sharon pukee päälleen kauniin 

sapattimekon, Arieh’lla taas on ihan oikea mie-
hen puku. Päässä on pyöreä kipa, paidan alta 
pilkottavat rukousnauhat. 

Viivi-äiti, 40, peittää päänsä, siunaa ja sy-
tyttää kaksi kynttilää. Niitä ei puhalleta sam-
muksiin, vaan ne saavat palaa loppuun asti. 
On perjantai-ilta ja sapatti on juuri alkamassa. 
Dror-isä, 45, siunaa leivän ja viinin ennen kuin 

tuoksuvat padat avataan.  Koko perhe osallis-
tuu ruoanlaittoon: Viivi leipoo lasten kanssa 
letitetyn sapattileivän, ja Dror yllättää perheen-
sä bravuureillaan. Tästä pöydästä ei nousta 
nälkäisenä. 

– Dror leipoo ihania kakkuja, ja pakkohan 
minun on syödä niitä. Ongelma vain on se, että 
ne myös lihottavat, Viivi nauraa. 

On viikon tärkein päivä, sapatti, ja silloin 
on erilaista ohjelmaa kuin arkisin: rukoillaan 
synagogassa, syödään yhdessä, leikitään puis-
tossa sekä levätään arjen väsymys pois. 

Puhelimet kiinni
Juutalaisen uskon mukaan Mooses sai erä-
maassa Jumalalta laintaulut, joista löytyvät 
perusohjeet jokaisen uskonnollisen juutalaisen 
elämään. Yksi tärkeimmistä käskyistä kuuluu: 
pyhitä lepopäiväsi. 

– Tässä on ajateltu ihmistä – sapatti on mei-
tä varten. Olemme arkisin niin kiireisiä, että 
muuten emme osaisi hiljentyä, levätä ja antaa 
aikaa perheellemme, kertoo suomalainen Viivi 
Ayalon kotonaan Ganei Tikvan kaupungissa 
Keski-Israelissa.

Ruoka on tehty valmiiksi jo aikaisemmin 
päivällä ja koti on siivottu putipuhtaaksi sapat-
tia varten. Sapattina ei tehdä töitä: matkusteta, 
sytytetä tulta, eikä edes kirjoiteta.

– Silloin on oikeasti aikaa kohdata perhe ja 
puhua läpi viikon tapahtumat – ja tietenkin 
levätä kunnolla. Meidän perheessämme sa-
patti on viikon kohokohta. Lapsetkin leikkivät 
eri leikkejä: lukevat ja pelaavat lautapelejä. 

Sapatti
on perhettä
 varten

s

Sapattina käydään pit-
killä kävelyretkillä. Yksi 
lasten lempipaikoista on 
kodin lähistöllä sijaitseva 
appelsiinilehto.
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”Uskon, että kaikille olisi 
hyödyllistä erottaa yksi 
päivä viikossa perheelle, 
jolloin ei olla luurin 
päässä ja kysytään muilta 
perheenjäseniltä mitä 
heille oikeasti kuuluu”, 
pohtii Viivi Ayalon.
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Suomesta tuotu Kimble on sapattina kovassa 
käytössä!

Sunnuntaina viikko on kääntynyt jo arjeksi, 
ja Viivin päivät täyttyvät työstä, lasten kuskaa-
misesta kouluun, päiväkotiin ja harrastuksiin. 
Mutta on uskonto läsnä arjessakin.

– Heti herätessäni siunaan päivän aamuru-
kouksella. Sen jälkeen on vuorossa käsienpesu. 
Se tehdään tietyllä tavalla, valuttamalla kolme 
kertaa vettä kummallekin kädelle. Ennen aa-
miaista siunaan leivän ja ruoan jälkeen luen 
vielä ruokarukouksen.

Tämä kaikki toistuu usean kerran päivässä. 

Viivi nauraa, kun päivittelen tämän kaiken 
kuulostavan työläältä, avaa kraanan ja näyttää 
mallia oikeaoppisesta käsienpesusta. 

– Ei tähän kaikkeen mene kuin viisi 
minuuttia. 

Neljä Ruusua yhdisti
Mennään ajassa yli 12 vuotta taaksepäin. Viivi 
kohtaa Drorin helsinkiläisessä yökerhossa. 
Se on menoa se. Molemmat ovat Suomi-rock-
faneja ja yhdessä kierretään Neljän Ruusun ja 
muiden bändien keikat. Saman musiikkimaun 
lisäksi pari löytää paljon muutakin yhteistä.

– Ajattelimme samalla tavalla perheestä, lap-
sista ja kasvatuksesta. Tuntui heti, että tässä on 
etsimäni mies. Kahden viikon päästä asuimme 
jo yhdessä.

Viivi tutustui Drorin kautta myös 
juutalaisuuteen. 

– Olin pitkään tutkinut eri uskontoja, mutta 
mikään ei tuntunut kolahtavan. Mitä enemmän 
opin juutalaisuudesta, sitä enemmän innos-
tuin. Tajusin, että tätä olin etsinyt kaikki nämä 
vuodet.

Dror oli jo pitkään asunut Suomessa. 
– Tulin ensimmäisen kerran Suomeen 

1980-luvun lopussa ja kävin ensimmäiseksi 
Kolilla. Ulkona oli 35 astetta pakkasta, mutta 
tiesin heti, että tänne haluan jäädä. En jäänyt 
Suomeen rakkauden tai työn perässä, jäin Suo-
men itsensä vuoksi. Tunsin tulleeni kotiin. 

Ja näin Dror tekikin. Parikymmentä vuotta 
vierähti Suomessa ja mies sanoo, että häntä 
suomalaisempaa saa etsiä. 

Israelissa 
*	keskivertoperheessä on 

2,4 lasta.

*	äitiysloma on kolme 
kuukautta.

*	ortodoksijuutalaiset perheet 
ovat usein suurperheitä.

*	ei imetetä pitkään, tosin ti-
lanne on muuttunut viime 
vuosina. Imetyksen puoles-
ta on kampanjoitu ja synny-
tyslaitoksissa on panostettu 
imetysneuvojiin.

”mInUn pItää ollA VAlmIS 
mYöS lUopUmAAn joStAIn 
USkonnon tAkIA. olen 
lUopUnUt VApAUdeStAnI 
näYttää hIUkSenI.”

Ylhäällä: Sunnuntaiaamuna 
valmistaudutaan synagogaan 
ja kouluun lähtöön. Sunnun-
tai on Israelissa tavallinen 
arkipäivä.

Synagogassa rukoillaan ja 
luetaan tooraa, viittä moo-
seksen kirjaa. miehet ja nai-
set istuvat erikseen.

juutalainen usko määrittelee 
tarkkaan miehen ja naisen 
roolit perheessä. Viivi Aya-
lon sytyttää sapattikynttilät 
perjantai-iltana juuri ennen 
sapatin alkua. 
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– Olemme asuneet nyt viisi vuotta Israelissa, 
mutta Suomella on tärkeä osa perheessämme. 
Meillä puhutaan vain suomea, Dror sanoo.

– Viivi meinaa joskus lipsua tästä ja saattaa 
vastata lapsille hepreaksi, mutta minä olen 
tiukkana. En halua, että lapset unohtavat suo-
men kielen.

Dror innostuu muistelemaan Suomea ja lau-
laa Tuhat yötä -kappaletta Samuli Edelmannin 
mukana. 

Niddah
Juutalaisuudessa kutsutaan niddaksi nais-
ta, jolla on kuukautiset tai joka ei ole puhdis-
tautunut kuukautisten jälkeen. tuona aika-
na ei nainen saa koskea aviomieheensä, eikä 
aviopari nuku yhdessä. kuukautisten jälkeen 
nainen seuraa vuotoaan ja kun seitsemän 
puhdasta, ”valkoista” päivää on täyttynyt, hän 
menee mikveen, rituaalikylpyyn, jossa hän 
puhdistautuu perusteellisesti kynnenalusia 
myöten. tämän jälkeen nainen on puhdas. 
Avioelämä voi taas jatkua normaalisti seuraa-
viin kuukautisiin saakka.

ortodoksijuutalaisuus ei suosi ehkäi-
syä, mutta sallii sen naisen terveydentilan 
vaatiessa.

– olen ihmetellyt, kun Suomessa kaikki 
tuntuvat käyttävän ovulaatiotikkuja. juuta-
laisuudessa ei niitä tarvita, nauraa Viivi Aya-
lon kertoessaan niddasta.

– Kuuntele mikä upea biisi! Suomessa on pa-
ras musiikki. Tykkään jopa humpasta! 

Drorilla on pian alkamassa krav magan yksi-
tyistunti. Dror toi israelilaisen itsepuolustusla-
jin Suomeen ja jatkaa opettamista edelleen.

– Opetan myös naisten itsepuolustusta, 
mutta en halua ortodoksijuutalaisena miehenä 
koskea vieraaseen naiseen. En myöskään kätte-
le muita naisia, ja se aiheuttaa joskus huvittavia 
tilanteita. 

Uimarannalle erikseen
Ortodoksijuutalaisuus säätelee tarkasti, mikä 
on sopivaa. Viivi kertoo, että käskyt tuovat tur-
vaa elämään, ja hän täyttää ne mielellään. Yh-
dessä asiassa hän tuntee oikeasti luopuneensa 
jostain uskonnon vuoksi. 

– Peitän aina hiukseni huivilla kodin ulko-
puolella tai jos meillä on miespuolisia vieraita. 
Se on naimisissa olevan naisen merkki. Vain 
oman perheen parissa olen avopäin. Osa nai-
sista käyttää peruukkia, mutta minusta se ei 
tunnu luontevalta. Uskonto antaa minulle pal-
jon ja uskon, että myös minun täytyy olla val-
mis luopumaan jostain – en voi olla ainoastaan 
saajan asemassa. Minun tapauksessani olen 
luopunut vapaudestani näyttää hiukseni. 

Rannallakin käydään, mutta tietyin ehdoin.
– Koko perheen kanssa käymme etenkin 

Kuolleenmeren hiljaisilla rannoilla. Silloin 
pukeudun ohueen puuvillamekkoon ja hat-
tuun. Kaikkein helpointa on kuitenkin käydä 
uskonnollisten rannalla, sillä siellä on erikseen 
miesten ja naisten vuorot, eikä pukeutumista 

dror Ayalon synagogassa varhaisessa shaharit-aamurukouksessa. juutalainen 
rukoilee kolme kertaa päivässä. mies sitoo päähänsä ja käteensä tefilin-nahkakote-
lon ja nauhan. nahkakotelo sisältää tooran jakeita.  

>
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tarvitse miettiä – voi ottaa aurinkoa vaikka ylä-
osattomissa, jos niin haluaa.

Ayalonin perhe on ortodoksijuutalainen, 
mutta maltillinen sellainen.

– Teemme niin, kuin meistä tuntuu hyvältä. 
Jos usko ei ole sydämen uskoa, ei siitä ole mi-
tään hyötyä, Viivi kuvailee. 

Uusi maa, uusi nimi
Viivi, heprealaiselta nimeltään Avivah, kääntyi 
juutalaisuuteen Israeliin tultuaan.

– Jo Suomessa asuessamme pidimme mah-
dollisuuksien mukaan sapattia ja noudatimme 
kosher-ruokavaliota. Näin, että juutalaisuus 
sopii minulle ja haluan noudattaa uskonnon 
ohjeita elämässäni. En halunnut kääntyä vain 
muodon vuoksi, vaan oikeasti elää juutalai-
suuden mukaan. Kun muutimme Israeliin, 
ei ollut enää tekosyitä: oli helppo syödä vain 
kosher-ruokaa, eikä synagogaan tarvinnut 
matkustaa autolla, koska sellainen on joka ko-
din lähistöllä. 

Viivi opiskeli ahkerasti juutalaista uskoa. 
– Juutalaisuudessa ja toorassa, viidessä 

Mooseksen kirjassa, riittää opeteltavaa, sillä 
pelkästään arkielämän sääntöjä, mitsvoja, on 
613. Otamme lisäksi yhdessä mieheni kanssa 
yksityistunteja rabbilta, joka opettaa meille us-
kontoa, kabbalaa ja zoharia eli juutalaista mys-
tiikkaa. Siinä ei koskaan tule valmiiksi.

Uskonto on läsnä myös lasten arjessa. Sha-
ron käy uskonnollista koulua, mutta se ei ole 
tiukimmasta päästä, sillä se on tyttöjen ja poi-
kien yhteiskoulu. Päivä alkaa joka aamu toora-

Juutalaisuuden 
peruspilareita

*	Sapattia vietetään perjantai-illan 
auringonlaskusta lauantai-iltaan. 
Sapatti päättyy, kun kolmas tähti syt-
tyy taivaalle.

*	Juutalaisuudessa on 613 mitsvaa, 
käskyä. ne perustuvat kymmeneen 
käskyyn, jotka jumala antoi moosek-
selle laintauluissa.

*	Kosher-ruokavaliossa lihaa ja 
maitoa ei sekoiteta. liha- ja maito-
ruoille on eri astiastot ja aterimet, jos-
kus myös eri tiskialtaat, jääkaapit, uu-
nit tai kokonaiset keittiöt. myös tietyt 
ruoka-aineet, kuten sika, veri ja me-
renelävät ovat kiellettyjä.

*	Juutalainen poikavauva ympäri-
leikataan kahdeksan päivän ikäi-
senä. Brit mila tarkoittaa liittoa, jonka 
jumala teki Aabrahamin kanssa. Brit 
milan suorittaa mohel, koulutettu ym-
pärileikkaaja (Suomessa kirurgi), joka 
leikkaa pois pojan esinahan. Usein brit 
mila -juhlaan kutsutaan myös sukulai-
sia ja ystäviä. Ympärileikkaus on nopea 
toimitus ja sitä seuraa juhla-ateria.

*	Kun poika täyttää 13 ja tyttö 12 
vuotta, vietetään rippijuhlan ta-
paista bar/bat mitsva-juhlaa. poi-
ka opiskelee rabbin johdolla ja lukee 
tooraa ensi kerran synagogassa. Suku 
ja ystävät kutsutaan juhlimaan uskon-
nollisen täysi-ikäisyyden juhlaa.

dror Ayalon viihtyy keittiössä. Aamupalaksi tarjo-
taan tänään munakasta ja piirasta vihannesten kera.

Sharon ja Arieh katsovat videoita - tietysti 
suomeksi. 
”meillä puhutaan vain suomea. en halua, että lapset 
unohtavat äidinkieltään”, dror-isä kertoo. 

Alla: Viivi-äiti kyselee Arieh’n  
tarhakuulumiset. Israelilais-
ten lasten suosittu menopeli 
bimba kulkee vinhaa vauhtia 
Arieh’n ohjauksessa.

Viereisellä sivulla: Sha-
ron on tanssinut 3-vuoti-
aasta lähtien. lempitansseja 
ovat baletti, jazz ja hip hop. 
myös piirtäminen on yksi 
Sharonin mieliharrastuk-
sia. lahjakas tyttö saa oppia 
taitelijaystävältä.
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tunnilla ja tavallisten oppiaineiden lisäksi opis-
kellaan profeettoja ja juutalaista perimätietoa. 

– Koulussa saa pitää vaikka minihametta, 
kunhan alla on trikoot, Sharon kertoo tyttöjen 
koulumuodista.

Jytäjumppaa tarhassa
Arieh’n tarhapäivä alkaa olla lopuillaan ja 
ajamme uskonnollisen päiväkodin pihaan. Jytä 
kaikuu ulos asti. Sisällä peruukkipäiset las-
tenhoitajat taputtavat käsiä ja tanssivat lasten 
kanssa. Musiikki on rytmikästä, melkein kuin 
diskomusiikkia, mutta sanoitukset ovat peräi-
sin Raamatusta tai uskonnollisista teksteistä. 

– Ei tämä voluumitaso varmaan menisi 
Suomessa läpi, Viivi nauraa ja nappaa Arieh’n 
syliin.

Suloisella Arieh’lla on kihartuva poninhäntä, 
ja lastenhoitaja kyseleekin, milloin poika vie-
dään parturiin.

– Ei Arieh halua luopua vielä hiuksistaan, jo-
ten en ole raaskinut koskea niihin, Viivi selittää 
ja toivoo, että tästä ei tule sanomista.

– Arieh näyttää ihan tytöltä, mutta mitä se 
haittaa! 

Ortodoksijuutalaisuudessa pojan hiuksia 
ei leikata, ennen kuin hän on täyttänyt kolme 
vuotta. Arieh’n synttärit menivät jo, mutta poi-
ka ei halua lyhyttä tukkaa.

– Lapsen täytyy saada toimia niin, että hä-
nestä tuntuu hyvältä. Jos Arieh ei halua laittaa 
kipaa päähänsä, hän voi olla ilman. Tänään 
hän ei esimerkiksi halunnut pukea rukous-
nauhoja paitansa alle. Vasta kun poika täyttää 
13 vuotta ja hänestä tulee bar mitsva, juuta-
laisuuden mukaan täysikäinen, hänen tulee 
aikuisen tapaan noudattaa sääntöjä. Sitä ennen 
vain harjoitellaan ja mennään lasten ehdoilla.

Ikävä anoppilaan
Vaikka Israel tuntuu kodilta, on joitakin asioi-
ta, jotka Viivi mielellään toisi Suomesta. 

– Suomessa ajatellaan järkevästi, arvostan 
sitä. En halua lähteä mukaan materialismiin 
ja kertakäyttökulttuuriin, joka tarttuu täällä jo 
lapsesta saakka. Haluan opettaa lapsilleni, että 
kaikkea ei voi saada.

Perhe odottaa kovasti Suomen-matkaa.
– On ikävä perhettä, ystäviä, suomalaista 

luontoa ja ruokaa, miettii Viivi.
– Ja jätskiä, se on paljon parempaa Suomes-

sa, lisää Sharon.
– Ja saunaa! Olen aina viimeinen, joka lähtee 

löylyistä pois. Ja tietenkin kaipaamme maail-
man parasta anoppia! Onneksi on skype, hih-
kaisee Dror ja valitsee jo puhelua anopilleen 
Helsinkiin. 

– Äiti, äiti! Mitä kuuluu? kysyy Dror selvällä 
suomen kielellä. 

perUUkkIpäISet lAStenhoItAjAt 
tAnSSIVAt lASten kAnSSA. jYtä- 
mUSIIkIn SAnAt oVAt rAAmAtUStA tAI 
USkonnollISIStA tekSteIStä.


