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Sääntömääräinen
vuosikokous ja
seminaari
Helsingin uudessa
Oodi-kirjastossa

ma 1.4. klo 17
Jäsenille lähetetään
henkilökohtainen kokouskutsu
viimeistään kaksi viikkoa
ennen kokousta.

Liity
Holokaustin
uhrien
muisto ry:n
jäseneksi!

T

oisen maailmansodan kauhut ja käsittämätön juutalaisten kansanmurha
opettivat ihmiskunnalle, että sen on
kehityttävä ja mitään vastaavaa ei enää saa
tapahtua. Perustettiin Yhdistyneet kansakunnat ja hyväksyttiin yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus. Luotiin kansainvälinen
ihmisoikeusnormisto, jolla pyrittiin alistamaan maiden päätöksenteko ulkopuolisten
tuomioistuimien tai valvontaelinten kontrollille. Tällä vuosituhannella on hyväksytty
suojeluvastuun periaate, jonka mukaan jonkin maan sisäisiin asioihin voidaan puuttua
kansanmurhan estämiseksi.
Vainojen uhrien muistopäivä 27.1.

Täytä liittymislomake
os. www.hum.fi
2019

Vainojen uhrien muistopäivä on toisen
maailmansodan aikana Saksassa sekä sen
miehittämissä ja hallitsemissa maissa kansallissosialistien suorittamien vainojen uhrien muistoksi 27. tammikuuta vietettävä
kansainvälinen vuosipäivä, jonka vietto alkoi Euroopan parlamentin 1995 antamasta
suosituksesta. Myös YK:n yleiskokous julisti
v. 2005 ko. päivän kansainväliseksi holokaustin uhrien muistopäiväksi. Ajankohta
valittiin, koska neuvostoarmeija vapautti
natsien suurimman kuolemanleirin Auschwitz-Birkenaun 27.1.1945.

2019

Toisen maailmansodan päättymisestä on
kulunut yli seitsemänkymmentä vuotta.
Historian tuntemus ajan etääntyessä heikkenee. Nykyisin yhä useammin holokaustin
tapahtumat kiistetään. Antisemitismi kasvaa.
Euroopassa on tehty viime vuosina lukuisia
iskuja juutalaisiin kohteisiin. Viime vuonna
USA:ssa koettiin ensimmäinen merkittävä
isku. Suomessa ensimmäistä kertaa itsenäisyyspäivän mielenosoituskulkueen kärjessä
yritettiin kantaa hakaristilippua natsi-ideologiaa ihannoivassa tarkoituksessa.
Joutuu kysymään, ovatko historian rankimmat opetukset unohtumassa. Onko ihmiskunta vajoamassa jamaan, jossa väkivalta
jonkin ryhmän ns. hyväksytyn tarkoituksen
toteuttamiseksi on hyväksyttyä. Onko koko
ihmisoikeuskeskustelu johtanut siihen, että
suuria ja pienia asioita ei kyetä enää erottamaan toisistaan.
Ihmiselämä ja ihmisarvon kunnioitus ovat
ihmisoikeuksista tärkeimmät. Niiden osalta
emme voi horjua emmekä missään määrin
ymmärtää niiden halveksuntaa. Yhteiskuntaan pitää luoda historian kokemuksiin ja
rationaaliseen ajatteluun perustuva ilmapiiri, joka vahvistaa, ettei ole olemassa mitään
perustetta, jolla oikeutta elämään ja ihmisarvoon voitaisiin loukata.
Holokaustin uhrien muisto ry:n tehtävä on
nyt tärkeämpi kuin aikoihin. Pitäkäämme yhdessä huolta siitä, että holokaustin uhrien
muisto ei unohdu ja yhteiskunta oppii ainakin karmeimmista virheistään.
Kimmo Sasi
puheenjohtaja
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Mikä oli holokausti?
Holokausti oli natsien
sekä heidän liittolaisten
toimeenpanema arviolta
kuuden miljoonan juutalaisen ja
miljoonan romanin kansanmurha.

K

esän 1941 ja toukokuun 1945 välisenä aikana natsi-Saksa myötäilijöineen
pyrki jokaisen valtapiirissään asuvan
juutalaisen surmaamiseen. Koska natsien
harjoittama juutalaisten syrjintä alkoi jo Hitlerin valtaannoususta tammikuussa 1933,
pitävät monet historioitsijat tätä holokaustin
aikakauden alkuna.
Juutalaiset olivat ainoa ihmisryhmä, jonka
natsit pyrkivät tuhoamaan täydellisesti, mutta

natsien joukkotuho kohdistui myös muun
muassa romaneihin.
Uusimpien arvioiden mukaan natsit murhasivat toista miljoonaa romania.
Täydellinen tuho
tavoitteena
Historia tuntee muitakin holokaustin kaltaisia tapahtumia, mutta on erityispiirteitä,
jotka monien tutkijoiden mukaan tekevät
holokaustista ainutlaatuisen kahdestakin
näkökohdasta:
1. Muihin ryhmiin kohdistamistaan menettelytavoista poiketen natsit pyrkivät surmaamaan kaikki juutalaiset kaikkialla ikään, sukupuoleen, uskonnolliseen vakaumukseen
tai tekoihin katsomatta ja he valjastivat modernin hallintokoneiston tämän päämäärän

D Auschwitzin keskitysleirimuseon taulu holokaustissa
murhattujen juutalaisten määristä maittain.

C Helsingin juutalaisen seurakunnan seurakuntakeskuksessa vuonna 1979 paljastetun holokaustin uhrien
muistomerkin sunnittelivat kuvanveistäjä Harry Kivijärvi
ja akateemikko taidemaalari Sam Vanni. Muistomerkin
äärellä järjestetään vuosittain jom hashoa -muistopäivän tilaisuus.
© Yad Vashem

D Juutalaisia piikkilanka-aidan takana Zychlinissä, Puolassa.
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© Ofer Amir

saavuttamiseen.
2. Natsien johto katsoi, että maailman
vapauttaminen juutalaisista olisi hyödyllistä
Saksan kansalle ja koko ihmiskunnalle, vaikka todellisuudessa juutalaiset eivät voineet
aiheuttaa minkäänlaista uhkaa. Tämä ajatus,
joka perustuu rasistiseen oppiin siitä, että
juutalaiset ovat ”vahingollinen rotu”, johti
ehkä voimakkaammin kuin mikään muu
yksittäinen tekijä ”lopullisena ratkaisuna”
tunnetun ohjelman käynnistämiseen.

Eduskunta huolissaan juutalaisen
seurakunnan turvallisuudesta
Eduskunnan valtiovarainvaliokunta lisäsi
tämän vuoden talousarvioon 300.000 euroa Helsingin juutalaisen seurakunnan synagogan ja seurakuntakeskuksen turvallisuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen.
Valiokunta totesi opetusministeriön tuesta uskonnolliseen toimintaan seuraavaa:
”Valiokunnan saaman selvityksen mukaan
Helsingin juutalainen seurakunta on joutunut viime vuosina panostamaan merkittävässä määrin turvallisuuteen, mikä on
ollut tarpeellista mm. koulun, päiväkodin
ja seurakunnan muun toiminnan ylläpitämiseksi. Tästä on aiheutunut seurakunnalle merkittäviä kustannuksia.”

2019
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Holokaustin uhrien muisto ry esittää oikeusministeriölle
selvityksen tekemistä hakaristilippujen kieltämisestä

Euroopan komission ensimmäisen varapuheenjohtajan
Frans Timmermansin ja komission jäsenen Vera Jourován
lausuma kristalliyön 80. vuosipäivän johdosta
Bryssel 8. marraskuuta 2018

Oikeusministeriölle
Oikeusministeri Antti Häkkänen

Natsi-Saksa syyllistyi kuuden miljoonan juutalaisen joukkomurhaan. Kansainvälinen yhteisö katsoi toisen maailmansodan jälkeen, että vastaava ei saa enää koskaan tapahtua. Kansainvälistä ihmisoikeusnormistoa vahvistettiin.
Monessa maassa on sittemmin tehty natsi-symbolien ja myös muiden murhanhimoisten ideologioiden symbolien
käyttämisestä ideologiaa ylistävissä tilanteissa rangaistavaa.
Antisemitismi on viime vuosina kasvanut Euroopassa. Tämän johdostan Euroopan unionin neuvosto hyväksyi
6.12.2018 julistuksen (Council Declaration on the fight against antisemitism and the development of a common
security approach to better protect Jewish communities and institutions in Europe), jossa korostetaan tarvetta
juutalaisten turvallisuuden takaamiseen.
Uusnatsien mielenosoituksessa 6.12.2018 kannettiin kolmea hakaristilippua. Poliisi mielestämme aivan oikein
takavarikoi liput.
Hakaristilippujen julkinen käyttäminen mielenosoituksessa osoittaa pyrkimystä tehdä natsi-ideologiasta hyväksyttävää ja pyrkimystä unohtaa holokaustin kauheudet.
Suomessa ei ole säännöksiä poliittisten symbolien käytöstä ja tältä osin oikeustila on tällä hetkellä epäselvä ja
kaipaa täsmentämistä.
Tämän johdosta Holokaustin Uhrien Muisto ry. esittää, että oikeusministeriö
- tekee selvityksen muissa EU-maissa hyväksytyistä säännöksistä, joilla kielletään vihaan, kansanmurhaan ja rasismiin liittyvien tunnusten käyttö ja
- valmistelee tarvittaessa sellaiset säädösehdotukset, joilla yhteiskuntarauhan turvaamiseksi kielletään tällaisten
poliittisten tunnusten käyttöi.

Helsingissä, 7.12.2018
Holokaustin Uhrien Muisto ry.

Kimmo Sasi
puheenjohtaja
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”Euroopan juutalaisten elämä ja historia
muuttuivat 80 vuotta sitten yhdessä yössä.
Natsihallinnon harjoittama, valtion tukema
antisemitismi käynnisti juutalaisten joukkomurhan, synagogien polttamisen ja juutalaisten omistamien liikkeiden ja kotien
ryöstelyn. Kristalliyön kuluessa noin 30 000
juutalaista karkotettiin, mikä johti holokaustiin ja kuuden miljoonan juutalaisen joukkotuhoon. Tänään meidän on pysähdyttävä
tutkiskelemaan tuolloisia tapahtumia ymmärtääksemme, miksi meidän on tehtävä kaikkemme, ettei vastaavaa pääse tapahtumaan
enää koskaan.
Valppauteen on aihetta, koska menneisyyden kauheuksista huolimatta viimeaikaiset
tapahtumat osoittavat, että antisemitismiä
esiintyy edelleen yhteiskunnassamme; keskuudessamme on edelleen henkilöitä, jotka
kiistävät holokaustin. Juutalaisiin kohdistuu
monissa EU-maissa yhä uhkailua ja hyökkäyksiä. Vihapuhe ja väkivaltaan yllyttäminen
leviävät edelleen, eivät vähiten verkossa.
Viha alkoi sanoista ja päättyi väkivaltaan.
Sama ilmiö toistuu järkyttävissä murhissa,
joita on tehty Toulousessa, Brysselissä, Pariisissa, Kööpenhaminassa ja viimeisimmäksi
Pittsburghissa Yhdysvalloissa.
Emme voi sallia kollektiivisen muistinmenetyksen levitä yhteiskuntaamme. Velvollisuutenamme on kertoa nuorille holokaustista
ja opettaa heitä torjumaan siihen johtaneita
asenteita, jotta kukaan ei unohda. Siksi komissio rahoittaa Euroopan muistiperintöä ja
2019

auttaa tiedottamisessa ja kansalaisten valistamisessa holokaustia koskevista kysymyksistä.
Jotta antisemitismiä voidaan torjua, se on
tunnettava paremmin. Siksi komissio tukee
jatkossakin jäsenvaltioiden ja kansalaisyhteiskunnan toimia Euroopassa esiintyvään
antisemitismiin liittyvän raportoinnin parantamiseksi. Komissiolla on antisemitismin
torjunnan koordinaattori, joka pitää yhteyttä juutalaisyhteisöihin ja lujittaa yhteistyötä
kansainvälisten järjestöjen, jäsenvaltioiden
viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Horisontti 2020 -aloitteeseen kuuluva
European Holocaust Research Infrastructure -hanke on kaikkien aikojen suurin EU:n
rahoittama holokaustin tutkimusohjelma (8
miljoonaa euroa). Sen tavoitteena on lujittaa
holokaustia koskevan eurooppalaisen tutkimuksen verkostoa.
Juutalaisten ei pitäisi enää koskaan joutua
pohtimaan, onko heillä tai heidän lapsillaan
tulevaisuutta Euroopan unionissa tai pystyvätkö viranomaiset takaamaan heidän turvallisuutensa. Kenenkään ei Euroopan unionissa pitäisi joutua pelkäämään synagogaan
menemistä tai kipan käyttämistä. Euroopan
komissio vastustaa päättäväisesti kaikkia antisemitismin muotoja – ei vain tänään vaan
joka päivä. Torjumme määrätietoisesti ennakkoluuloja ja stereotypioita Euroopassa
riippumatta siitä, kehen ne kohdistuvat, ja
puolustamme aina ihmisten oikeutta harjoittaa mitä tahansa uskontoa vapaasti ja
pelkäämättä.”
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Varjo Euroopan yllä

EU:n antisemitismiraportti

CNN:n marraskuussa 2018
julkistamasta tutkimuksesta
käy ilmi, että antisemitismi on
voimissaan Euroopassa ja muistot
holokaustista ovat haihtumassa –
jopa Saksassa.

EU:n perusoikeuksia valvova
elin FRA (European Union
Agency for Fundamental
Rights) julkisti vuoden 2018
lopulla raportin juutalaisten
kokemasta antisemitismista EU:n
jäsenmaissa.

M

arkkinatutkimuslaitos ComRes
haastatteli CNN:n tutkimusta varten viime syyskuussa 7 092 eurooppalaista aikuista seitsemästä Euroopan
maasta.
Runsas neljännes haastatelluista uskoo
juutalaisilla olevan liikaa valtaa liike- ja talouselämässä. Joka viides puolestaan piti
juutalaisten valtaa mediassa ja politiikassa
liiallisena.
Siinä missä 44 % eurooppalaisista pitää
antisemitismiä kasvavana ongelmana, vain
vähemmistö on siitä huolissaan. Lähes joka
viidennen mielestä heidän oman maansa antisemitismi on vastaus ”juutalaisten jokapäiväiselle elämäntavalle”. Esimerkiksi Puolassa

50 % ihmisistä uskoo juutalaisten käyttävän
holokaustia asemansa parantamiseen, ja 19 %
unkarilaisista myöntää heillä olevan epäsuotuisa vaikutelma juutalaisista yleensä.
Siinä missä takavuosina pidettiin antisemitistiset mielipiteet omana tietona, tuntuu nykypäivänä olevan sosiaalisesti sopivaa ilmaista tunteensa kovaan ääneen.
Yllättävä tieto tutkimuksessa oli, että kolmannes haastatelluista kertoi tietävänsä vain
vähän tai ei mitään holokaustista. Joka 20.
eurooppalainen ei ole koskaan edes kuullut
holokaustista, vaikka toisen maailmansodan
päättymisestä on vain 75 vuotta, ja kymmeniä
tuhansia holokaustista selvinneitä elää vielä
keskuudessamme.
Holokaustitietous on hälyttävän alhaisella
tasolla varsinkin nuortenaikuisten parissa.
Esimerkiksi 40 % nuorista saksalaisaikuisista
myönsi, ettei ei tiennyt mitään holokaustista,
ja 20 % nuorista ranskalaisaikuisista ei ollut
koskaan kuullut mitään holokaustista.
Kaikesta huolimatta eurooppalaisten mielestä holokaustin muiston ylläpitäminen on
kuitenkin tärkeää. Tutkimuksen mukaan
kaksikolmasosaa eurooppalaisista uskoo holokaustin muistamisen varmistavan, ettei samanlaisia julmuuksia tapahdu enää koskaan.
Suhdeluku nousee 80 prosenttiin Puolassa,
jossa toimi natsien tehokkain keskitysleiri
Auschwitz.
Mielipiteet terävöityvät, kun puhutaan holokaustin, Israelin, juutalaisten ja antisemitismin suhteesta. Enemmistö eurooppalaisista
(54 %) sanoo Israelilla olevan oikeus olla
juutalainen valtio. Puolassa samaa mieltä on
kaksikolmasosaa kansasta.
B ComRes haastatteli tutkimukseen 7092 aikuista seitsemästä Euroopan maasta.
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RA teki ensimmäisen kerran vastaavan
tutkimuksen vuonna 2012, jolloin mukana oli seitsemän maata. Nyt, toinen
tutkimus koski 12 EU-maata ja tavoitti lähes
16 500 yli 16-vuotista itsensä juutalaisiksi
mieltävää ihmistä.
Touko-kesäkuussa 2018 suoritettu tutkimus käsitti Itävallan, Belgian, Tanskan, Ranskan, Saksan, Unkarin, Italian, Alankomaat,
Puolan, Espanjan, Ruotsin ja Iso-Britannian.
Näissä maissa asuu yli 96 % EU:n arvioidusta
juutalaisväestöstä.

Turvattomuus
lisääntyy
Raportin tulokset ovat korutonta luettavaa,
sillä valtaosa tutkimukseen osallistuneista
kokee antisemitismin lisääntyneen Euroopassa. Haastatellut kertovat pelkäävänsä
oman ja läheistensä turvallisuuden takia.
Itseään suojellakseen he jättävän kipan kotiin, käyttävät mezuzaa huomaamattomasti ja
välttävät kotikaupungissaan tiettyjä alueita.
Raportin tilastot osoittavat selvästi, että viimeisten viiden vuoden aikana 12 EU-maassa,
joissa juutalaisia on asunut vuosisatoja, joka
kolmas haastateltava kertoo harkitsevansa
maasta muuttoa, koska ei enää koe oloaan
turvalliseksi juutalaisena.
2019

Viime vuoden syyskuussa YK:n pääsihteeri Antonio Guterres painotti, että YK:n
periaatteet juontavat juurensa tarpeesta oppia holokaustin opetuksesta. Hän kehotti
taistelemaan antisemitismia ja vihaa vastaan
kaikella voimallamme ja tahdollamme.
Monia
ilmenemismuotoja
Antisemitismia voi esiintyä sekä suullisena
että fyysisenä hyökkäyksenä, uhkauksena,
häiriköintinä, syrjintänä tai eriarvoisena kohteluna. Sitä voi ilmetä myös omaisuuden vahingoittamisena tai vaikkapa graffitteina tai
muussa tekstimuodossa, myös internetissä.
Antisemitistiset vaarat ja viharikokset
loukkaavat perusoikeuksia, mukaan lukien
oikeutta ihmisarvoon, oikeutta yhdenmukaiseen kohteluun samoin kuin ajatuksen,
omantunnon ja uskonnonvapauteen.
Tutkimuksessa käy ilmi, että antisemitistinen häirintä on jo lähes jokapäiväistä. Sadat
haastatellut kertovat kokeneensa viimeisen
vuoden aikana fyysistä väkivaltaa.
On huomattavaa, että antisemitismi ei
esiinny pelkästään viharikoksina vaan myös
epäoikeudenmukaisena kohteluna elämän
eri alueilla kuten esimerkiksi työhönotossa,
koulutuksessa tai terveys- ja asuinpalveluissa.
Valtaosa (89 %) haastatelluista kokee
somessa esiintyvät antisemitistiset ilmaisut
suurena ongelmana. Yli 80 % kaikista haastatelluista pitää juuri internetiä kielteisten
kommenttien yleisimpänä foorumina.
Peräti 70 % tutkimukseen osallistuneista
uskoo, ettei heidän oman maansa hallintoselinten pyrkimykset antisemitismin torjumiseksi ole riittäviä.
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V

uonna 1993 perustettu Holokaustin
uhrien muisto ry – alkuperäiseltä
nimeltään Yad Vashemin Suomen
osasto – juhlisti 25-vuotista olemassaoloaan
Kansallisarkiston upeassa tutkijasalissa järjestetyssä juhlaseminaarissa 6.11.
Juhlan avasi yhdistyksen uusi puheenjohtaja Kimmo Sasi, joka myös haastatteli yhdistyksen perustajia, turkulaisia Olli Paloa ja
Mikael Zewiä. Tilaisuudessa puhuivat myös
ulkoministeriön ihmisoikeussuurlähettiläs

Luovutettujen muisto elää

Rauno Merisaari, toimittaja Rony Smolar
sekä kirjailija Elina Sana.
Tilaisuudessa esiintyneet painottivat yhdistyksen merkitystä ajassa, jossa antisemitismi
on voimistunut huomattavasti sitten yhdistyksen perustamisvuoden.
Seminaarin ja kakkukahvien jälkeen osallistujat lähtivät kohti Tähtitorninmäkeä, missä laskettiin seppele 6.11.1942 luovutettujen
kahdeksan juutalaisen muistomerkille.

D Kuvassa oikealta Holokaustin uhrien muisto ry:n perustajajäsenet Mikael Zewi ja Olli Palo Turusta, yhdistyksen
nykyinen puheenjohtaja Kimmo Sasi sekä juhlaseminaarissa puhunut ihmisoikeussuurlähettiläs Rauno Merisaari.

Helsingin Tähtitorninmäellä
seisoo Suomesta luovutettujen
juutalaisten muistomerkki, jonka
pääministeri Lipponen paljasti
vuoden 2000 marraskuussa.

T

oisen maailmansodan aikana Suomesta luovutettiin Saksaan kahdeksan
juutalaispakolaista, joiden joukossa oli
myös lapsia. Heidät kuljetettiin 6. marraskuuta 1942 Hohenhörn-laivalla Helsingin
Eteläsatamasta Tallinnaan ja sieltä erinäisten
vaiheiden ja työleirien kautta lopulta Auschwitzin keskitysleirille. Heistä vain yhden tiedetään pelastuneen. Muut menehtyivät.
Luovutetut juutalaiset olivat:
Kurt Huppert, s. 29.8.1931 Wien (Itävalta),
k. Auschwitz
Franz Olof Kollmann, s. 15.5.1941 Helsinki, k. Auschwitz
Georg Kollmann, s. 19.11.1912 Wien (Itävalta), k. 03.10.1992 Hadera, Israel
Janka Kollmann (Holcerová), s. 10.9.1910
Nyiregyháza (Unkari), k. Auschwitz
Elias Kopelowsky, s. 22.9.1882 Ilgen, k.
Auschwitz
Hans Robert Martin Korn, s. 26.6.1919
Bielitz (Puola), k. Auschwitz
Hans Edward Szybilski, s. 29.8.1907 Elberfeld, k. Auschwitz.

tyvää tekstiä sekä luovutettujen pakolaisten
nimet. Kaksi metriä pitkä ja metrin korkuinen
kivipaasi on Ylämaan vaaleaa graniittia.
Kivipaateen nojaavaan pronssireliefiin on
kuvattu apua anovat kädet. Paaden toisella
sivulla on teräkseen valettu peilimäisesti heijastava reliefiveistos. Muistomerkkikokonaisuutta ympäröi nupukivistä rakennettu käden muotoinen alue, johon voi liittää metaforan uhrien muiston pitämisestä kämmenellä.
Uhrien nimien viereen kiveen on kaiverrettu suomeksi, ruotsiksi ja hepreaksi Jesaja
56:5 -teksti: Heillekin minä luon kunniakkaan muistomerkin ja nimen pyhäkössäni
ja muurieni sisäpuolella.
Suomenkielisen muistotekstin on laatinut
kirjailija Arvo Salo ja ruotsinkielisen Mikael
Enckell: ”Edessäsi avautuvasta Eteläsatamasta Suomen valtiollinen poliisi lähetti 6.
marraskuuta 1942 kahdeksan Suomen vastaanottamaa juutalaista pakolaista Tallinnaan luovutettavaksi Saksan viranomaisille
ja sitä tietä polttouhriin”.
© Ofer Amir

HUM ry 25 vuotta

Muistokivi
Runsaasti juutalaisten elämään ja historiaan
liittyvää symboliikkaa sisältävä Niels Haukelandin ja Rafael Wardin suunnittelema
muistomerkki koostuu kivipaadesta ja kahdesta siihen nojaavasta veistosmaisesta reliefistä. Sen sivuille on kaiverrettu asiaan liit-

12

2019

2019

13

HUM:n hallitus

Holokaustin uhrien muisto ry:lle uudet säännöt

Valittu 21.5.2018 pidetyssä
vuosikokouksessa

Uudet säännöt hyväksyttiin Kansallisarkistossa pidetyssä yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 6.11.2018. Seuraavassa keskeisiä
otteita säännöistä.

Kimmo Sasi, puheenjohtaja
Kimmo on koulutukseltaan lakimies ja ekonomi. Hän on toiminut kansanedustajana 19832015 sekä ministerinä. Nykyään
Kimmo Sasi toimii viestintätoimistossa.

Risto Huvila, varapuh.johtaja
Yritysvälittäjänä toimiva Risto on
suorittanut holokaustiopintoja
Yad Vashemissa Jerusalemissa ja
toimii myös Suomi-Israel Yhdistysten Liiton puheenjohtajana.

Alex Aissaoui toimii HUM:n
hallituksessa rahastonhoitajana.
Alex liittyi yhdistyksen jäseneksi
keväällä 2017. Tällä hetkellä hän
viimeistelee maailmanpolitiikan
alaan kuuluvaa väistöskirjatyötään Helsingin yliopistossa.

Markku Haranne on sosiologi, turvallisuuspolitiikan ja
Lähi-idän tutkija, FM, VTM.
Työura puolustus- ja pelastushallinnossa, mm. Etelä-Suomen lääninvalmiusjohtajana.

Jouko Jääskeläinen on valtiotieteiden tohtori, tietokirjailija.
Kansanedustajana hän toimi
1991-2003 ja 2011-2015. Hän on
myös Ajatushautomo Kompassin
jäsen.

Dan Kantor on Helsingin juutalaisen seurakunnan entinen
hallintojohtaja. Hän on Hakehila-lehden päätoimittaja ja on toimittanut sekä seurakunnan että
Helsingin Juutalaisen Yhteiskoulun 100-vuotishistoriateokset.

Miritza Lundberg on Sibelius
akatemian tohtoriopiskelija,
pääaineenaan viulu. Klassisen
musiikin ja viulunsoiton lisäksi
Lundberg on erikoistunut romanimusiikkiin ja on esiintynyt
paljon myös laulajana.

Henry I. Niskanen toimii HUM
ry:n sihteerinä. Konsulttina työskentelevä Henry on yhdistysaktiivi, jonka mottona on: Ei koskaan
enää.

Inna Rogatchi on kansainvälisesti tunnustettu kirjoittaja ja
elokuvantekijä. Hän on The Rogatchi Foundationin perustaja ja
puheenjohtaja.
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1§ Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Holokaustin uhrien
muisto ry, ruotsiksi Minnet av förintelsens offer rf. Kansainvälisissä yhteyksissä käytetään
epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish
Holocaust Remembrance Association.
3§ Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on
- ylläpitää holokaustin uhrien muistoa;
- edistää holokaustiin liittyvää tutkimusta;
- tuottaa aihepiiriin liittyvää tiedotus- ja oppimateriaalia;
- seurata antisemitistisiä ja vastaavia ilmiöitä
yhteiskunnassa ja osallistua niihin liittyvään
keskusteluun;
- huomioida aihepiiriin liittyvät muistopäivät.
4§ Yhdistyksen toimintamuodot
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa seuraavin
toimintamuodoin:
- edistämällä holokaustiin liittyvän tutkimusja opetustoiminnan harjoittamista;
- tuottamalla aihepiiriä käsitteleviä julkaisuja;
osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun;
- osallistumalla seminaareihin ja kokouksiin;
huomioimalla muistopäiviä ja järjestämällä
yleisötilaisuuksia;
- pystyttämällä muistomerkkejä ja avustamalla sellaisten pystyttämistä;
- myöntämällä apurahoja;
- keräämällä toimintaansa varten varoja jäsenmaksuin, keräyksin ja apurahahakemuksin sekä ottamalla vastaan lahjoituksia;
- myymällä toimintaan liittyvää materiaalia;
- toimimalla yhteistyössä muiden samaa tarkoitusta edistävien toimijoiden kanssa.
2019

10§ Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden valinta ja toimikausi
Vuosikokous valitsee yhdistykselle hallituksen, jossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 1-8 muuta jäsentä. Ensin järjestään
vaali puheenjohtajasta, sitten varapuheenjohtajasta ja sitten muista jäsenistä.
Jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
vaalin ensimmäisellä kierroksella kukaan
ehdokkaista ei saa äänten enemmistöä, pidetään vaalissa toinen kierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee arpa.
Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta alkaen ja päättyen vuosikokouksessa. Jäsenistä
on vuosittain erovuorossa puolet. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen.
Hallituksen puheenjohtajan erotessa kesken
toimikauden, varapuheenjohtajasta tulee puheenjohtaja seuraavaan vuosikokoukseen
asti, jolloin puheenjohtaja valitaan vaalilla
kaksivuotiselle toimikaudelle.
Varapuheenjohtajan erotessa kesken kauden,
hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan seuraavaan vuosikokoukseen asti,
jolloin varapuheenjohtaja valitaan vaalilla
kaksivuotiselle toimikaudelle.
Sääntömuutoshetkellä 6.11.2018 olevan hallituksen jäsenistä puolet ovat erovuorossa
2019 vuosikokouksessa muiden jäsenten
sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
jatkaessa 2020 vuosikokoukseen saakka.
Tarvittaessa erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.
15§ Yhdistyksen varojen käyttö, jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan
Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan,
yhdistyksen varat lahjoitetaan Jerusalemin
Yad Vashem -yhteisölle.
Uudet säännöt lähetetään jäsenille vuosikokouskutsun yhteydessä.
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Matkan tekninen järjestäjä:
Caleb Tours Oy

>> Lähde ennen kokemattomalle matkalle toisen maailmansodan
historiallisille paikoille, jotka sijoittuvat Budapestin alueelle.

16.-19.5.2019.

Tutustumme mm. getto-alueeseen ja Raul Wallenbergin
kortteliin, maailman toiseksi suurimpaan synagogaan,

Budapest
ja holokaustin
muisto

Dohanyyn ja sen puistoalueeseen, sekä käymme Tonavan
rannalla paikassa, johon päättyi n. 20 000 juutalaisen taival.

Menolento HKI-Budapest 16.5.2019 klo 18:30-19:45
Paluulento Budapest-HKI 19.5.2019 klo 20:15-23:30

Matka on Suomi-Israel Yhdistysten
Liitto ry:n ja Holokaustin uhrien
muisto ry:n (HUM) jäsenmatka.

Matkapaketin ennakkohinta 740€ / hlö,
2-hengen huoneessa 14.2.2019 mennessä varattuna.
Pakettiin kuuluu: Norwegianin suorat lennot, Hotel Budapest
 (4-tähden Danubius -ketjun hotelli) aamupaloin,
illallisristeily Tonavalla, 2 erillistä lounasta, matkaohjelman
retket opastuksineen, luennot ja lentokenttäkuljetukset.
Yhden hengen huoneen lisähinta 140€. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.3.2019, tai niin kauan kuin paikkoja riittää.

ILMOITTAUTUMINEN JA INFO:
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>> Risto Huvila 0400755661 / risto@truman.fi ja
>> Kimmo Janas 0509127332 / kimmo.janas@faktapro.fi 2019
Lisätietoja matkasta löydät myös: www.calebtours.fi

