
Suomesta  
Sinne lähdettiin kibbutsille, armeijaan, töihin tai 
lomalle. Tarkoitus oli palata, mutta jokin sai jäämään 
– useimmiten rakkaus. Tutustuimme suomalaisten 
naisten arkeen Israelissa, johon usein liitetään 
sodan melske ja levottomuudet.

Ninarose Maoz Kuvat Uzi Varon
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 Israeliin

Gabi Salutskij on Suomen 
juutalainen, joka ylioppilaaksi 
päästyään muutti Israeliin. 
Maa tuntuu hänestä kodilta. 
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Gabi Salutskij saapuu Tel Avivin 

Karmel-torille myöhässä ja hiu-

kan järkyttyneenä.

–�Bussini ajoi kolarin! Onneksi selvit-

tiin säikähdyksellä.

Liikenne on Israelissa vilkkaampaa 

kuin Suomessa. Torvet soivat, ja läheltä 

piti -tilanteita on paljon.

–�Minulla on oma auto, mutta ajami-

nen tarkoittaa ainaista stressiä. Liikun-

kin mielelläni julkisilla. 

Värikäs vihannestori on yksi Gabin 

lempipaikoista.

–�Täältä saa aina tuoreet vihannekset, 

yrtit ja hedelmät. Kunpa vain ehtisin tän-

ne useammin, miettii vuorotyötä hotel-

lin Business centerissä tekevä Gabi.

Israelissa työaikalakeja ei noudateta 

kovin tarkasti. Gabin mukaan ylityöt ovat 

normaalia arkea. 

Ikuinen viikonloppu

Rantapromenadilla Gabi innostuu.

–�Tätä odotetaan koko talvi: Tel Avivin 

rantaelämää! Täällä tapahtuu aina, mut-

ta varsinkin kesät ovat upeita. Kahvilat ja 

ravintolat ovat täynnä porukkaa. Tuntuu 

kuin koko ajan olisi viikonloppu.

Gabi haaveilee perheestä ja toivoo,  että 

sopiva mies löytyisi pian. Tel Aviv on täy-

dellinen kaupunki miehen etsintään, sil-

lä tarjolla on juhlia ja sinkkuretkiä.

Parasta Tel Avivissa on kuitenkin Ga-

bin mielestä suvaitsevuus: jokainen saa 

olla oma itsensä. Suurkaupungin huo-

noihin puoliin kuuluu se, että palkat 

 eivät yllä Suomen tasolle, mutta hinta-

taso on kutakuinkin sama.

–�Minimipalkka on 900 euroa, eikä sil-

lä summalla kukaan elä tässä kaupungis-

sa. Toisaalta täällä on isot palkkaerot, ja 

siksi on pidetty suuria mielenosoituksia, 

Gabi kertoo ja sanoo osallistuneensa 

 niihin itsekin.

–�Minäkin teen kahta työtä. Saan huo-

mattavan lisätienestin englannin yksi-

tyistunneista.

Palo armeijaan

Suomen juutalainen Gabi tiesi jo piene-

nä, että hän haluaa mennä armeijaan. 

Hän oli asunut Israelissa perheensä 

kanssa lapsena, ja oli selvää, että ylioppi-

laaksi valmistuttuaan hän muuttaisi sin-

ne. Maa oli aina tuntunut kodilta.

–�Isäni varoitteli ja sanoi, että armeija 

ei ole mikään viiden tähden hotelli. Hän 

oli varma, etten selviäisi armeijassa.

Gabi kuitenkin kävi kunnialla kaksi-

vuotisen palveluksen.

–�Olot tosiaan olivat primitiiviset.  Sil-

ti armeija oli minulle tärkeä kokemus.

Palvelusaikana Gabi pääsi opetus-

yksikköön ja opetti maahanmuuttajille 

hepreaa sekä Israelin kansanperinnettä.

–�Lisäksi sain esiintyä ja laulaa armei-

jan tilaisuuksissa. Se auttoi maahan 

 sopeutumisessa.

Armeijan jälkeen Gabia odottivat mu-

siikin, laulun ja kasvatustieteen opinnot.

–�Nyt opiskelen englannin erityisopet-

tajaksi ja sävellän musiikkia, joka tukee 

erityislasten oppimista.

Ystävien lapset ovat Gabille tärkeitä. 

–�Israelissa perhe on tärkeä, ja joskus 

on vaikeaa, kun ei ole omaa perhettä. 

Vanhempani ovat Suomessa, mutta 

 onneksi siskoni asuu täällä. Ystävä-

perheet kutsuvat minua sapatti- ja juhla-

aterioille. Se täällä on hienoa, että aina 

mahtuu pöytään!

V anhan arabitalon terassia peit-

tävät matot, patjat ja tyyny. 

 Ap  pelsiinipuiden katveessa 

 sijaitseva terassi on puolet vuodesta kuin 

toinen olohuone. Täällä istuskellaan, 

 leikitään ja syödään.

Vielä puolitoista vuotta sitten kauniis-

sa kodissa asui kolmihenkinen perhe, 

 joka mietti, miten suhtautua uutiseen 

 pian syntyvistä kaksosista.

–�Mieheni Juliano oli huolissaan siitä, 

miten pärjäisimme, sillä kohta meillä oli-

si kolme vauvaikäistä: vuoden ikäinen 

esikoinen ja lisäksi kaksoset. Ei kukaan 

olisi arvannut, että jäisin selviämään kai-

kesta yksin, miettii Jenny Nyman.

Jennyn mies, juutalais-palestiinalai-

nen Juliano Mer Khamis murhattiin 

huhtikuussa 2011 pakolaisleirissä Jeni-

nissä. Mies ammuttiin autossaan, esi-

koispoika sylissään.

–�Jay oli niin pieni, ettei hän osannut 

ilmaista tunteitaan sanoin, mutta muu-

ten hän on reagoinut jälkeenpäin sitäkin 

vahvemmin. Poika on kirkunut ja huuta-

nut, enkä välillä ole saanut häntä rauhoit-

tumaan millään konstilla, Jenny kertoo.

–�Kulunut vuosi on ollut vaikea, enkä 

ehkä ole pystynyt tukemaan häntä tar-

peeksi arjen pyörityksen keskellä. 

 Onneksi poika on ollut viime aikoina 

 rauhoittumaan päin.

Ampujaa ei ole vieläkään saatu kiinni, 

vaikka murhaa ovat tutkineet sekä isra-

elilainen että palestiinalainen tiedustelu-

palvelu. Myös motiivi on epäselvä. Sekin 

tieto saattaisi helpottaa – tai sitten ei. 

 Mikään ei tuo Julianoa takaisin.

Odottamaton rakkaus

Kun Jenny tuli Israeliin nuorten oikeuk-

sia puolustavan Baladna-järjestön har-

joittelijaksi, hän aikoi viipyä maassa vain 

puoli vuotta.

–�Elävä ja intensiivinen kulttuuri kieh-

toi minua alusta saakka. Olin ollut pit-

kään kiinnostunut Lähi-idän poliittises-

ta tilanteesta. Myös välimerellinen il-

masto on tietysti plussaa.

Romanssi saati avioliitto paikallisen 

kanssa ei kuulunut Jennyn suunnitel-

miin, mutta elämä osaa yllättää.

–�Päädyin sattumalta Julianon juhliin. 

Hän oli kuuluisa näyttelijä ja poliittinen 

aktivisti, jolla oli sekopään maine. Hän oli 

Sinkkuelämää 
Tel Avissa

Kolmen lapsen
yksinhuoltajana

”Isäni varoi�eli, e�ä 
armeija ei ole mikään 
viiden tähden hotelli.”

Gabi Salutskij, 36, kotoisin 

Espoosta, Israelissa vuodesta 1995. 

Opiskelee englannin opetusta, 

töissä hotellissa. Sinkku, asuu 

Ramat Ganissa Tel Avivin lähellä.
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lisäksi parikymmentä vuotta minua van-

hempi, eikä kumpikaan aluksi uskonut, 

että suhteestamme voisi tulla mitään. 

Mutta niin vain kävi, että päädyimme 

 yhteen ja menimme naimisiin.

Pariskunta jatkoi Julianon äidin Arna 
Merin aloittamaa teatterityötä ja perus-

ti Jeninin pakolaisleirille Freedom-teat-

terin. Jenny ja Juliano asuivat Israelin 

puolella Haifassa, mutta toimivat pales-

tiinalaisilla alueilla. Jenny kertoo, että 

teatteri tarjosi leirin lapsille mahdolli-

suuden ilmaista itseään.

–�He saivat sanoa ääneen asioita, jois-

ta ei voinut puhua muualla – myös kertoa 

vääryyksistä. Halusimme kannustaa hei-

tä, tyttöjäkin, itsenäiseen ajatteluun.

Kaikki eivät tästä pitäneet.

–�Monet palestiinalaisista pitivät teat-

teria moraalittomana toimintana. Vaik-

ka harjoitukset pidettiin usein erikseen, 

tytöt ja pojat saattoivat  esiintyä yhdessä.

Äiti tuli apuun

Jenny Nyman ei ehtinyt keskittyä mis-

sään vaiheessa suremiseen. Vain hieman 

yli kuukausi tragedian jälkeen syntyivät 

kaksospojat Kai ja Liam.

–�Juliano puuttui synnytyksessä rin-

naltani, mutta en voinut kuvitella ottava-

ni ketään hänen tilalleen. Minulle tehtiin 

keisarileikkaus. Sain nähdä pojat, mutta 

kesti varmasti tunnin ennen kuin tajusin, 

että pojathan ovat aivan samannäköisiä. 

Identtisiä siis!

Arjen pyöritys oli melkoista ensiaske-

leitaan ottaneen Jayn ja vastasyntynei-

den kaksosten kanssa.

–�Äitini tuli Suomesta hätiin ja viipyi 

kanssamme melkein vuoden. Hän on 

yrittäjä ja pystyi työskentelemään myös 

täältä käsin.

Julianon kuoleman jälkeen Jenny jät-

ti Freedom-teatterin ja työskentelee nyt 

osa-aikaisena Adalah-järjestössä, joka 

ajaa vähemmistöryhmien ihmisoikeuk-

sia. Kaksoset ovat juuri aloittaneet pai-

kallisessa arabiankielisessä päiväkodissa.

On perjantai, Jennyn vapaapäivä. Pian 

haetaan lapset kotiin tarhasta, joka lop-

puu tänään jo puolenpäivän jälkeen.

–�Tiedätkö, tämä on ihan uutta: ensim-

mäistä kertaa tämän vuoden aikana mi-

nulla on vapaata, istun terassilla ja juon 

kahvia, Jenny miettii.

Kolmen lapsen yksinhuoltajan elämä 

Israelissa ei ole helppoa. Sosiaaliturva ei 

ole Suomen veroinen, ja taloudelliset pai-

neet ovat kovat. Silti Jenny ei ole harkin-

nut paluuta Suomeen.

–�Arki on haastavaa, sillä täällä minul-

la ei ole samanlaista turvaverkostoa eikä 

tarjolla lastenhoitajia niin kuin Suomes-

sa olisi. En ole ollut erossa lapsistani edes 

kokonaista päivää. Mutta silti – minusta 

lapseni kuuluvat tänne.

”En olisi 
arvannut, e�ä 
jäisin selviämään 
kaikesta yksin.”

Multimediasuunnittelija Jenny 

Nyman, 34, kotoisin Loviisasta, 

Israelissa vuodesta 2005.

Leski, asuu Haifassa lastensa 

Jayn, 2, sekä kaksospoikien Kain 

ja Liamin, 1, kanssa. Aviomies, 

teatteriohjaaja Juliano Mer 

Khamis, kuoli vuonna 2011.
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Lea-Liisa Yehezkeli huiskuttaa 

parvekkeelta ja viittilöi vieraat oi-

keaan suuntaan. Emäntä kysyy 

saman tien, saisiko olla juotavaa.

–�Mieheni ihmettelee joskus Suomes-

sa, miten kylässä voidaan istua vaikka 

kuinka pitkään ennen kuin siirrytään 

kahvipöytään, Lea-Liisa kertoo.

Hän työskentelee kotonaan perhepäi-

vähoitajana, mutta hoitolasten jäljet ovat 

tipotiessään. Pian paikalle pelmahtavat 

Lea-Liisan sisar Leena Peretz ja kolme 

nappisilmäparia. 25 vuotta sitten siskok-

set olivat juuri tulleet ensi kertaa maa-

han. Toivosen tyttäret olivat lähteneet 

talveksi Kirjat Anavimin kibbutsille.

– Tykästyimme maahan niin, että sen 

jälkeen palasimme Suomeen vain kesik-

si, Leena muistelee.

Juutalaiseen sukuun

Vanhemmat alkoivat jo huolestua siitä, 

etteivät tytöt vain jäisi Israeliin. Sisaruk-

set vakuuttivat, että huoli on turha.Mut-

ta ennen pitkää he joutuivat pyörtämään 

puheensa.

–�Niinhän siinä kävi, että löysimme 

täältä miehet. Ja vielä kumpikin omat 

Oferimme, kertoo Leena nauraen.

Leenalla on kolme lasta, Lea-Liisalla 

neljä. Naiset kääntyivät juutalaisuuteen, 

mikä oli aviomiehille tärkeää: juutalai-

suus periytyy lapsille äidin kautta. Sapat-

ti on lepopäivä, jolloin ei juosta kaupois-

sa eikä tehdä kotitöitä.

–�Lauantaina levätään ja kerätään voi-

mia viikkoa varten, Leena selventää.

Siskokset viettävät juutalaisia juhlia 

perheen ja suvun kanssa. Jouluisin mie-

len valtaa kaipaus kotimaahan, ja silloin 

tehdään torttuja ja keitetään riisipuuroa.

Turvallisuusuhkiin he ovat tottuneet, 

eivätkä ne häiritse jokapäiväistä elämää. 

–�Koulussa lapset harjoittelevat ker-

ran vuodessa pommisuojaan siirtymistä. 

Jerusalemiin ei onneksi ammuta ohjus-

raketteja, mutta on alueita, joissa pom-

misuojiin juokseminen on arkipäivää.

Kun lasten kesäloma alkaa, siskokset 

matkustavat perheineen Pohjanmaalle. 

–�Kälviällä asuva siskomme nauraa, 

 että koko pitäjä tietää, kun olemme pa-

lanneet. Auton töötti soi siihen malliin, 

että lähitienoo raikuu!

S en oli tarkoitus olla vain lomareis-

su. Nuorena naisena Kaarina Mo-
rehilta pyydettiin palvelusta, toi-

mittamaan paketti israelilaiselle tutun 

tutulle. Kaarina ei osannut aavistaa, että 

se ohjaisi hänen elämänsä kulkua.

Paketin vastaanottaja oli Shmuel Mo-
reh, israelilainen Heprealaisen yliopis-

ton orientalismin professori. Kaarina vä-

litti lahjan tälle sympaattiselle miehelle.

–�Pidimme sen jälkeen yhteyttä kir-

jeitse vuosia. Sitten Shmuel pyysi minua 

tulemaan Israeliin ja jäin, muistelee Kaa-

rina Moreh omakotitalonsa puutarhassa, 

joka muistuttaa melkein sademetsää pal-

muineen ja köynnöksineen. 

–�En ole  viherpeukalo, mutta hoidan 

kasveja tarkkojen ohjeiden mukaan.

Pullaa ja palapaistia

Morehien lapset Maija ja Avi ovat lentä-

neet jo pesästä. Tuore isoäiti keskittyy 

perheen ja kodin lisäksi opetustyöhön: 

hän antaa pianotunteja ja pitää Jerusale-

min Suomi-koulua.

Osalle lapsista koulu on antanut ensi-

kosketuksen suomen kieleen, ja kaksikie-

liset ovat päässeet harjoittelemaan usein 

Kälviältä Jerusalemiin

Kohtalokas 
kuriirimatka

”Joulujuhlia odotetaan 
aina kovasti.”

Lastenhoitaja Leena Peretz, 44, 

naimisissa rakennusalan yrittäjän 

Ofer Peretzin kanssa. Asuu Kedarin 

kylässä. Kolme lasta: Emil, 15, Nofar, 

13, ja Elia, 9.

Päivähoitaja Lea-Liisa Yehezkeli, 

47,  naimisissa jalkapallovalmentaja 

Ofer Yehezkelin kanssa. Asuu 

Jerusalemissa. Neljä lasta: Noa, 13, 

Noga, 11, Hila, 10 ja Natan, 4.

Kälviältä kotoisin olevat sisarukset 

ovat olleet Israelissa vuodesta 1987.

Kaarina Moreh, eläkkeellä 

oleva peruskoulunopettaja, 

kotoisin Kuopiosta, 

Israelissa vuodesta 1974.

Naimisissa orientalismin 

professorin Shmuel 

Morehin kanssa. Asuu 

Mevaseret Zionissa. Lapset 

Maija, 32, ja Avi, 30, sekä 

lapsenlapsi Lian, 9 kk.
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S uomi-kylä oli rivi parakkeja, joissa 

suomalaiset vapaaehtoiset asuivat.

–�Se oli tuossa vuorenrinteessä, 

esittelee Hilkka Eshkenazi Maale Ha’ha-

mishan kibbutsia lähes 50 vuotta ensivie-

railunsa jälkeen.

Monella suomalaisella on lämpimiä 

muistoja kibbutsilta. Pelkästään Jerusa-

lemin ulkopuolella Maale Ha’hamishan 

kibbutsilla työskenteli useampi tuhat 

suomalaista. Yksi heistä oli Hilkka.

–�Saavuimme syksyllä keskelle heltei-

tä, suoraan viinirypäleiden poimintaan. 

Työ oli rankkaa, mutta tiesin heti, että 

kibbutsi olisi paikkani.

Vuoden jälkeen ryhmäläisiä odotti pa-

luu kotimaahan. Hilkan mielessä siinsi jo 

uusi reissu Israeliin.  Seuraavalta matkal-

ta vuonna 1970 ei enää ollut paluuta.

–�Olin tavannut Avrahamin jo ensim-

mäisellä reissulla, mutta toisella jaksol-

lani tutustuimme paremmin. Hänellä oli 

vahva näkemys yhteiselämästä kibbut-

sissa, ja minulle se sopi hyvin.

Hilkan ja Avrahamin häitä juhlittiin 

vuonna 1972 kibbutsin ruohokentällä. 

Ansaittua lepoa

Kibbutsit eivät enää perustu yhteisomis-

tukseen, mutta moni kaipaa niiden yhtei-

söllisyyttä. Siksi tulijoita olisi enemmän 

kuin voidaan ottaa. Eshkenazeilla on vie-

rähtänyt kibbutsissa yli 40 vuotta.

–�Olen ehtinyt tehdä monenlaista. 

Hoidin vauvoja lastentalolla ja olin töis-

sä kaupassa ja karamellitehtaassa.

Eshkenazien kolme lasta perheineen 

asuvat kibbutsissa. Perjantaisin syödään 

yhteinen sapattiateria, jolla erityinen 

suosikki on imelletty perunalaatikko.

–�Siitä tykkäävät kaikki – lapsenlapset 

riitelevät kuoresta!

Lapsenlapset ovat isovanhemmille 

rakkaita ja aina tervetulleita – paitsi tiis-

taisin.

–�Se on meidän oma päivämme. Silloin 

lähdemme koko päiväksi retkelle tai 

käymme elokuvissa ja syömässä. 

Tärkeintä ei ole kohde vaan yhteinen 

aika. Nyt eläkkeellä sitä on yllin kyllin. 

heikommaksi jäävää suomea. Lapset saa-

vat koulussa myös makupaloja Suomen 

kulttuurista.

–�Joulujuhlia tonttuleikkeineen ja 

joulutorttuineen odotetaan aina kovasti. 

Ja varsinkin lahjoja!

Kaarinalle oli tärkeää välittää suoma-

laista kulttuuria ja identiteettiä myös 

omille lapsilleen.

–�Puhuin heidän kanssaan suomea, ja 

vietimme kesät Suomessa. Kuopion to-

rilla lapset söivät mahansa täyteen her-

neitä, vattuja ja mustikoita. Lapsemme 

ja heidän puolisonsa pitävät Suomea 

melkein paratiisina.

Suomalaiset herkut kuuluvat perheen 

ruokapöytään Israelissakin.

–�Laitan usein palapaistia tai muita 

suomalaisia ruokia. Ja pulla on ehdoton 

hitti!

Perhe on Israelissa tärkeä, niin myös 

Kaarinalle. Lasten kanssa pidetään tii-

viisti yhteyttä, ja varsinkin pojantytär  

Lian on mummille rakas. Perjantaisin 

syödään yhdessä sapattiateria. Juhlissa 

on usein paikalla koko Morehin suku.

–�Miehelläni on irakilaiset juuret, ja 

suku on yhtä suurta perhettä.

Suomessa asiat rullaavat

Kaarina kaipaa Suomesta järjestelmälli-

syyttä, jolla asiat rullaavat.

–� Täällä on paljon byrokratiaa, mutta 

terveyspalvelut ovat huippuluokkaa. 

 Sama lääkäri on hoitanut koko perheen.

Suomesta Kaarina kaipaa myös tur-

vallisuutta. Mevaseret Zion on rauhalli-

nen asuinalue, mutta poliittinen tilanne 

vaikuttaa yleiseen mielialaan.

–�Onneksi terrori-iskut ovat melkein 

loppuneet. Toisen kansannousun aikaan 

niitä tapahtui päivittäin. Mieheni veljen-

tytär haavoittui kymmenen vuotta sitten 

pommi-iskussa yliopiston kampuksella.

Elämä on kuljettanut perhettä ympä-

ri maailmaa. Nyt elämä on Israelissa, ei-

kä Kaarina kaipaa muualle.

–�Tämä maa on ollut minulle hyvä. 

Olen saanut ihanan miehen. Minulla on 

rakas perhe ja suku, ja olen itsekin muut-

tunut täällä. Nyt osaan myös kääntää 

poskeni, kun minulle annetaan poski-

suudelma. Ensimmäisen kerran se meni 

keskelle suuta!

Sydän jäi kibbutsiin

”Lapsenlapsemme 
riitelevät peruna-
laatikon kuoresta.”

Hilkka Eshkenazi, 

70, eläkkeellä oleva 

kehitysvammaishoitaja, 

kotoisin Haukivuorelta, 

Israelissa vuodesta 1966. 

Naimisissa Avraham 

Eshkenazin kanssa. Asuu 

Maale Ha’hamishan 

kibbutsilla. Aikuiset lapset 

Michal, 39, Eyal, 37, ja Eran, 

36, sekä viisi lastenlasta.
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