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N euvostojoukot vapau vat 27.1.1945 
eli 76 vuo a  si en Auschwitzin kes-
kitysleirin  Puolassa.  Näitä  kuten 

myös muiden lii outuneiden so laita kohtasi 
keskitysleirien  por en  takana  kauhistu ava 
näky,  ihmisten  teollinen  murhaaminen  etni-
sin perustein.  Ihmiskunta  ja  ihmisarvon kun-
nioitus olivat vajonneet pohjamu in. 
   Ihmiskunta  oppi  anteeksiantama omasta 
virheestä. Rakenne in kansainvälinen  ihmis-
oikeusnormisto. YK:n ihmisoikeuksien julistus 
1948  oli  sitoumus  ihmisarvon  kunnioi ami-
sesta. Nyt meillä on velvoite suojella ja estää 
kansanmurhat.  Ihmisoikeuksia  noudatetaan 
länsimaissa. Kuitenkin varsin monessa muus-
sa  maassa  ihmisoikeudet  ovat  muodollises  
olemassa mu a niitä ei  tosiasiassa noudate-
ta. On myös maita kuten Iran, jotka jopa kiis-
tävät holokaus n tapahtuneen. 
   Parempi yhteiskunta voidaan rakentaa vain 
historian opetusten perusteella. Toisen maa-
ilmansodan kauhut ovat nyt kolmen sukupol-

ven etäisyydellä. Tutkimusten mukaan nuor-
ten keskuudessa on laaja joukko, joka ei tun-
ne  juutalaisten  ja  romanien  kansanmurhaa. 
Kauhujen  pelotevaikutus  alkaa  heikentyä. 
Tämä  luo  myös  edellytyksiä  terrorismille  ja 
vihapuheelle. 
   Länsimaissakin keskusteluilmapiiri on kärjis-
tynyt ja vihan lietsonta on yleistynyt. Verkko-
viha  leviää,  vaikka  sitä  pyritään  suitsimaan. 
Natsitunnusten  näkyminen  on  yleistynyt. 
An semi smi on lisääntynyt. Juutalaisiin koh-
teisiin  on  hyökä y.  Myös  Suomessa  sekä 
Helsingin  e ä  Turun    juutalaisen  seurakun-
nan  loja  ja  Israelin  lähetystön  edustaa  on 
töhri y. Pelon ilmapiiri on syntynyt jälleen. 
   Huolissaan  pitää  olla  myös  terrorismista, 
jopa  joidenkin val oiden  tukemasta  terroris-
mista.  Onneksi  län set  edustelupalvelut 
ovat olleet tehokkaita. Yhteiskunnan kaikkein 
tärkein tehtävä on elämän suojelu. 
   Onneksi  tähän  nega iviseen  kehitykseen 
ollaan heräämässä. Korkein oikeus on kieltä-
nyt  Pohjoismaisen  vastarintaliikkeen.  Koulu-
opetuksessa on kasvava kiinnostus holokaus-

n tapahtumiin. On paine  ukentaa terroris-
lakeja.  An semi smin  määritelmä  on  hy-

väksy y Suomessa, mikä toivo avas  au aa 
poliisia  tarkempaan  an semi s sten  ilmiöi-
den seurantaan.  
   Holokaus -museota  ei  vielä ole  Suomessa, 
toisin kuin useimmissa länsimaissa. Holokaus-

n uhrien muisto on myötävaiku anut holo-
kaus sta  kertovan  näy elyn  kiertävään  esil-
lepanoon.  Se  tulee  jatkumaan  koronan  jäl-
keen. 
   Holokaus n  raakuus  ja  tuho  osoi avat  ih-
misarvon  merkityksen  meille  kaikille.  Siksi 
Holokaus n  uhrien  muisto  ry.  haluaa  vaalia 
tuota muistoa. Jo a ihmisryhmiin kohdistuva 
väkivalta vähenisi  ja maailma olisi meille kai-
kille  parempi  paikka  elää.  Toivo avas   kuo-
hunnan aika  länsimaissa on pian ohi  ja pala-
taan  tunteiden  kiiho amisen  sijasta  ana-
lyy seen keskusteluun. ● 

 

Holokaus n muisto: 
ei koskaan enää  
 
KIMMO SASI 
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H olokaus   määritellään  useimmiten 
sen  kau a,  milloin  se  tapahtui. 
Kysy äessä  useimmat  sanoisivat, 

e ä  se  oli  ajanjakso  1933–1945.  Tutkijat 
toteaisivat,  e ä  varsinainen  kansamurha 
tapahtui kesän 1941 Operaa o Barbarossan 
(Saksan  hyökkäys  Neuvostolii oon)  alusta 
kevääseen  1945  saakka  (sodan  loppumi-
nen).  Holokaus   oli  juutalaisten  syste-
maa nen murha, joka toteute in teollisen 
tehokkaas .  Useimmiten  (joskaan  ei  aina) 
uhrit  kuljete in  erityisille  murhapaikoille. 
Salailumekanismeja oli monenlaisia. Saksan 
kieli  taivute in  sellaisiin  ilmaisuihin,  jotka 
hämärsivät  todellisuu a. Holokaus   toteu-
te in  toisen maailmansodan aikana  ja sen 
varjossa.  Vaikka  sekä  sotaa  käyvät  tahot 
e ä  murhalaitokset  teloi vat  muitakin 
kuin juutalaisia, vain  juutalaiset kansana oli 
määrä y  tuho avaksi.  Tämä  on  siis  holo-
kaus n ja juutalaisten kohtalon erityispiirre. 
   Holokaus   on  aihe,  jota  tulee  ope aa 
varovaises  ja eri ikäryhmille tai kul uureil-
le  sopivas .  Se  haastaa  kaiken  sen,  mitä 
aja elemme  ihmisestä  ra onaalisena  tai 
empa aa  tuntevana  olentona.  Se  haastaa 
myös  luo amuksemme  demokraa sen 
yhteiskunnan  rakenteisiin  ja  voimaan  suo-
jella kansalaisia. Tämän ohella siihen  lii yy 
vaikeita kysymyksiä ennakkoluuloista, rasis-
mista  ja  esimerkiksi  teknologian  käytön 
vaaroista.  Se  ei  ole  vain  historiallinen  ta-
pahtuma,  vaan  tapahtuma,  joka  herä ää 
voimakkaita tunteita.  
   Holokaus a ei voida ope aa vain järky ä-
vien keskitysleirikuvien kau a. Ope amisen 

täytyy  lähteä  liikkeelle  siitä, e ä holokaus-
n uhrit ja eloonjääneet olivat kaikki yksilöi-

tä,  joiden  elämän  järky ävät  tapahtumat 
keskey vät. Myös holokaus n  toimeenpa-
nijat olivat ihmisiä. Heidän kokemustensa ja 
elämäntarinoidensa  kau a  ymmärrämme 
historiaa  aivan  eri  valossa.  Ymmärrämme, 
e ä historia ei ole ensisijaises  armeijoiden 
tai  hallitusten  tarinaa,  vaan  nimenomaan 
yksilöiden, jotka tekevät jokapäiväisiä valin-
tojaan kriisi lanteissa. 
   Tämä on tärkeää koska kysymys on myös 
tarinoiden  siirtämisestä.  Todistamme  ta-
pahtumaa,  jonka aikana emme olleet elos-
sa,  mu a  joka  on  to a,  koska  tapasimme 
eloonjääneitä  ja  koska  todisteita  on  arkis-
toitu  niin  runsaas .  Monet  selvisivät  hen-
gissä  kertoakseen,  mitä  olivat  nähneet  ja 
todistaneet. Meidän tehtävämme on kertoa 
heidän näkemästään. 
   Miksi  juuri  holokaus sta  tulee  puhua? 
Onhan  tapahtunut paljon muutakin pahaa. 
Kansamurhat ovat  toistuneet  toisen maail-
mansodan  jälkeen.  Esimerkiksi  Armenian 
kansanmurha edelsi holokaus a.   
   Holokaus   on  maailman  laajin  ja  eniten 
dokumentoitu  kansanmurha.  Tutkijat  ovat 
ero aneet  kansanmurhista  vaiheita,  jotka 

ovat  läsnä  tuollaisessa  tapahtumassa  sen 
alusta loppumiseen saakka. Kuitenkin holo-
kaus   on  ainoa  kansanmurha,  jossa  kaikki 
nämä  vaiheet  ovat  selkeinä  läsnä.  Holo-
kaus in  lii yvä  todistusaineisto  tulee  uh-
reilta, murhan toimeenpanijoilta  ja sivusta-
katsojilta.  Uhreja  au aneet  henkilöt  ovat 
kertoneet  näkemästään  ja  kokemastaan. 
Holokaus  on ainutlaatuinen, mu a samal-
la se au aa hahmo amaan kansamurhaa ja 
sen  olemusta  yleisemmällä  tasolla.  Holo-
kaus n avulla opetetaan rasismista, suvait-
sema omuudesta,  väkivallasta,  val on 
terrorista  ja  monista  muista  yhteiskunnan 
ongelmakohdista.  Holokaus   on  länsimai-
sen aja elun ja kul uurin kipupiste. 
   Ehkä  juuri  sen  häve ävyyden  ja  kivuliai-
suuden  takia on syntynyt kokonainen  liike, 
joka  kieltää  holokaus n  koskaan  tapahtu-
neen. Si emmin tähän liikkeeseen on lii y-
nyt  paljon  muutakin.  Holokaus a  on  yri-
te y poli soida  ja vähätellä, kieltää  ja  laa-
jentaa. Kysymys on historian kieltämisestä, 
joka  menee  kaikkea  järkiperäistä  aja elua 
vastaan. Kysymys on myös eloonjääneiden 
henkilökohtaisten kokemusten kieltämises-
tä.  Esimerkiksi  eloonjäänyt  italianjuutalai-
nen kirjailija Primo Levi kirjoi aa tästä kaik-
kien  keskitysleirillä  olleiden  painajaisena. 
Painajaisessa he palaavat ko in, mu a ku-
kaan ei usko sitä, mitä heille on tapahtunut. 
   Tämän  lisäksi  an semi smi  eli  juutalais-
vastaisuus  ei  ole  kadonnut  maailmasta. 
Viime vuosina Eurooppa on kokenut valta-
vaa vihaa,  joka on aiheu anut  terrorismia, 
väkivaltaa  ja  kuolemaa.  An semi s nen 
puhe  on  monen  tutkijan  mielestä  osa  eu-
rooppalaista  yhteiskuntaa. EU on ollut  asi-
asta kyllin huolissaan  tutkiakseen sitä. Tut-
kimustulokset  osoi avat,  e ä  Euroopassa 
on paljon  turva omuu a  ja  jopa  syrjintää. 
Sosiaalinen media on lisännyt paine a, sillä 

ne n suojissa tapahtuvat loukkaukset miel-
letään  eri  tavoin.  Mu a  mitä  si en,  kun 
ne n suoja katoaa ja joku vie puheen sano-
jen tasolta tekojen tasolle? Juuri tämä kehi-
tys, jossa olemassa olevasta an semi smis-
tä edetään  järky äviin  tekoihin  vallan hui-
pulla, on yksi tärkeä opetus.        
   To a  on  kuitenkin,  e ä  holokaus   pu-
hu elee  monia  kansoja  ja  yksilöitä  edel-
leen.  Se  on  länsimaisen  historiankirjoituk-
sen vedenjakaja. Kun eloonjääneitä on yhä 
vähemmän  vastuu  muiston  jatkumisesta 
siirtyy  meille  kaikille.  Ehkä  holokaus a  on 
paras  ajatella  eloonjääneen  ja  si emmin 
holokaus a  tutkineen  professorin  Israel 
Gutmanin  sanoin:  ”Holokaus  on kansan-
murha, joka kieltäytyy kuolemasta.”   ● 

 76 vuotta holokaustin jälkeen 
 

Tri SUSANNA KOKKONEN 

Monet  selvisivät hengissä  ker-
toakseen,  mitä  olivat  nähneet 
ja  todistaneet.  Meidän  tehtä-
vämme on kertoa heidän näke-
mästään. 

Auschwitzista vapautuneita lapsia. Kuva: Yad 
Vashem. 
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S aksalaisen taiteilijan Gunter Demnigin 
vuonna  1995  holokaus n  uhrien 
muistoksi  käynnistämä  Stolperstein‐

taideprojek   on  levinnyt  jo  22  maahan  ja 
Stolpersteineja eli kompastuskiviä on asen‐
ne u  tähän  mennessä  yli  75  000  kappa‐
le a. Stolpersteinia voi hyvin kutsua maail‐
man  laajimmaksi  ja  suurimmaksi holokaus‐

n muistomerkiksi.   
   Holokaus ssa murhatun viimeisen  edos‐
sa  olevan  asuinpaikan  eteen  katukivetyk‐
seen  kaive avan  betonilohkareen  päälle 
asenne uun  kiiltävään  kymmenen  neliö‐
sen metrin kokoiseen messinkilaa aan on 
kaiverre u uhrin nimi, syntymäaika, karko‐
tuspäivä sekä murhapaikka ja ‐aika. 
   Demnig kutsuu laa ojaan kompastuskivik‐
si,  Stolpersteine.  "Niiden  tarkoituksena  on 
kampi aa  kauheita  muistoja  elävien  jouk‐
koon." Hän uskoo vakaas , e ä kymmenen 
neliösen metrin kokoiset  laatat,  joiden yli 
ihmiset  kävelevät  ollessaan  päivi äisillä 
asioillaan,  tuovat  julki holokaus n  kauhuja 
persoonallisemmin  ja  purevammin  kuin 
"viralliset" muistomerkit, kuten hänen  syn‐
nyinpaikkansa Berliinin valtava juutalaismu‐
seo. 
   "On  lähes mahdotonta ymmärtää kuuden 
miljoonan  ihmisen  tarkoituksellista  tuhoa", 
Demnig  huomau aa.  "Mu a  jos  aurinko 
välkähtää  silmiisi  yhdestäkin  näistä  pikku 
paloista  kadulla,  luet  siitä  uhrin  nimen  ja 
katsahdat  rakennukseen,  joka  kerran  oli 
hänen  ko nsa,  holokaus   saa  paljon  inhi‐

millisemmät ja yksilöllisemmät kasvot." 
   "En ole koskaan pitänyt laa ojani hautaki‐
vinä,"  hän  sanoo  kyynelten  tulvahtaessa 
silmiinsä. "Mu a koska niin harva holokaus‐

n uhreista sai kunnolliset hautajaiset,  laa‐
tat  antavat  perheenjäsenille  ja  ystäville 
kokoontumispaikan, johon voi laskea kukkia 
‐ tai vain olla ja muistaa." 
 
 
Kompastuskiviä myös Suomeen 
 
Helsinkiin  on  tähän  mennessä  asenne u 
seitsemän Stolpersteinea. Viimeksi, 4. mar‐
raskuuta  2020,  asenne in  kaksi  kompas‐
tuskiveä  Helsingin  Hakaniemeen  osoi ee‐
seen  Viherniemenkatu  5  ja  yksi  Ullanlin‐
naan  osoi eeseen  Korkeavuorenkatu  3. 
Asennuksesta  vastasi  Holokaus n  uhrien 

muisto  ry.,  joka  on  o anut  hoitaakseen 
Suomen Stolperstein‐projek n. Tavoi eena 
on  asentaa  kompastuskivi  kaikille  kahdek‐
salle  Suomesta  natsi‐Saksalle  luovutetulle 
juutalaispakolaiselle.  
   Viherniemenkadulle  asennetut  kompas‐
tuskivet  tulivat  Heinrich  ja  Kurt Hupper n 
muistolle.  Itävallan  kansalainen  Heinrich 
Huppert  saapui  Helsinkiin  maanpakoon 
elokuussa 1938 teini‐ikäisen ty ärensä Frit-
zin ja 6‐vuo aan poikansa Kur n kanssa. Isä 
Heinrich  luovute in  Suomen  viranomais‐
ten toimesta Gestapolle ja yhdentoista vuo‐
den  ikään eh nyt poika Kurt oli karkote u‐
jen  joukossa  isänsä rinnalla 6. marraskuuta 
1942 Helsingin eteläsatamasta  lähteneessä 
Hohenhörn‐laivassa.  Sekä  isä Heinrich  e ä 
poika Kurt vie in Auschwitziin,  jossa heidät 
murha in. Tytär Fritzi jäi Suomeen ja mah‐
dollises  adoptoi in  suomalaiseen perhee‐
seen. Varmaa  etoa asiasta ei ole. 
   Korkeavuorenkadulle  asenne u  kolmas 

kompastuskivi  vale in  Itävaltalaisen  Hans 
Robert Mar n Kornin muistolle. Korn saa‐
pui  Suomeen  21‐vuo aana  tammikuussa 
1940  vapaaehtoiseksi  talvisotaan  taistele‐
maan  Suomen  itsenäisyyden  puolesta. 
Myös Korn  luovute in Gestapolle  ja hänet 
kuljete in  seitsemän  muun  juutalaispako‐
laisen  kanssa  Auschwitziin,  jossa  hänet 
murha in. 
   Aikaisemmin Helsinkiin on asenne u neljä 
kompastuskiveä.  Munkkiniemen  puisto el‐
le  vale in  muistokivet  Georg  ja  Janka 
Kollmannille  sekä heidän puolitoistavuo ‐
aalle  lapselleen  Franz Olof Kollmannille  ja 
Elias Kopelowsky sai muistokivensä Hotelli 
Tornin  eteen. Viimeisen  eli  kahdeksannen, 
Hans Szybilskijn muistolle tulevan kompas‐
tuskiven asennuspäivä on vielä auki. ● 
 
 
Lähteet:  Valitut  Palat  01.2021  ja  Hakehila 
3/2020. 

Stolperstein ‒ maailman laajin  
holokaustin muistomerkki  

 

DAN KANTOR 

Gunter Demnig on valmistanut Stolpersteineja jo 25 
vuoden ajan. Kuva: Wikimedia. 
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Holokaus n uhrien muistopäivä AlfaTV:llä   
 

Suora lähetys 27.1.2021 klo 17–18. 

Uusinnat 28.1. klo 15:30 ja la 30.1. klo 10. 

 28.1. alkaen katso avissa AlfaTV:n arkistosta www.permanto.fi   

Ohjelmassa: 

● Tervetulosanat, ohjelman ja vieraiden esi ely: Holokaus n uhrien muisto ry:n 
varapuheenjohtaja Risto Huvila 

● Tervehdys: Suomen en nen pääministeri Paavo Lipponen 
● Keskustelu: Mistä holokaus sta oli kysymys? Miten holokaus  koske  Suomea 
(ja lähialueita)? Osallistujat: Holokaus tutkija FT Susanna Kokkonen, Helsingin juuta-
laisen seurakunnan kunniapuheenjohtaja Gideon Bolotowsky ja asiantun ja, toi-
mi aja Miriam Schwartz. 
● Tervehdys: Poju Zabludowicz. 
● Keskustelu jatkuu 
● Videofilmi: Kompastuskivi, tuotanto/ohjaus An  Pekki. 
● Muistorukous El Male Rachamim, ylirabbiini Simon Livson sekä muistokyn löi-

den sytytys Helsingin synagogassa. 
● Suurlähe läiden tervehdykset: 

Israelin suurlähe läs Hagit Ben-Yaakov. 
Saksan suurlähe läs Konrad Arz von Straussenburg.  
Puolan suurlähe läs Piotr Rychlik.  
● Keskustelu: Miksi holokaus sta pitää puhua vielä 76 vuo a sen jälkeen? An -
semi smi Suomessa. Osallistujat: Suomen Juutalaisten Seurakun en Keskusneuvos-
ton puheenjohtaja Yaron Nadbornik, Miriam Schwartz  ja Holokaus n uhrien muisto 
ry:n puheenjohtaja Kimmo Sasi. 
● Puhe: Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. 
● Keskustelu jatkuu. 
● Päätössanat: Risto Huvila 
● Kuvakollaasi vapautetuista keskitysleireistä ja Israelin itsenäistymisestä.   
 

Holocaust Remembrance Day on AlfaTV  
 

Live broadcast on Wednesday, 27 Jan 2021 at 5-6 pm. 

Rerun on Thursday, 28 Jan 2021 at 3:30 pm and Saturday, 30 Jan at 10 am. 

From 28 Jan 2021 available on the AlfaTV archive www.permanto.fi   

On the program: 

● Welcome, Introduc on of the program and of the guests: Vice Chairman of the 
Finnish Holocaust Remembrance Associa on, Mr. Risto Huvila. 

● Address: Former Prime Minister of Finland, Mr. Paavo LIpponen 
● Discussion: What was the Holocaust? How Holocaust affected Finland and the 
neighbouring area? Par cipants: Holocaust researcher Dr. Susanna Kokkonen, Hono-
rary President of the Jewish Community of Helsinki, Mr. Gideon Bolotowsky and spe-
cial  adviser, journalist, Ms. Miriam Schwartz. 
● Address: Mr. Poju Zabludowicz. 
● Discussion con nues. 
● Videofilm: Stolperstein, produced and directed by Mr. An  Pekki. 
● The Memorial Prayer El Male Rachamim, Chief Rabbi Simon Livson and the ligh-

ng of the Memorial Candles  at the Helsinki Synagogue. 
● Addresses of the Ambassadors: 

H.E. Ambassador Hagit Ben-Yaakov, Israel. 
H.E. Ambassador Konrad Arz von Straussenburg, Germany.  
H.E.  Ambassador Piotr Rychlik, Poland.  
● Discussion: Why should we talk about Holocaust even a er 76 years? An semi-

sm in Finland. Par cipants: President of the Central Council of Jewish Communi es 
in Finland, Mr. Yaron Nadbornik, Ms. Miriam Schwartz  and Chairman of the Finnish 
Holocaust Remembrance Associa on, Mr. Kimmo Sasi. 
● Speech: Minister of Jus ce, Mrs. Anna-Maja Henriksson.  
● Discussion con nues. 
● Closing: Mr. Risto Huvila 

● Photo collage: The liberated consentra on camps and the birth of the State of 
Israel.  
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Holokaus n uhrien muisto ry. on vuonna 1993 peruste u yhdistys, jonka tarkoituksena on yllä-
pitää holokaus n uhrien muistoa; edistää juutalaisvainojen ja an semi smin historian tutkimista; 
tuo aa aihepiiriin lii yvää edotus- ja oppimateriaalia; seurata an semi s siä ilmiöitä yhteiskun-
nassa ja osallistua siihen lii yvään keskusteluun sekä huomioida aihepiiriin lii yvät muistopäivät.   

Ulkoministeriö ja Taiteen edistämiskeskus (Taike) ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa. 

Yhdistykselle vali in vuosikokouksessa 10.6.2020 seuraava hallitus: 

 

Mikael Zewi VTM, on yhdistyksen perustajajäseniä. Hän toimi 
yhtäjaksoises  yhdistyksen hallituksessa 23 vuoden ajan vuoteen 
2016. Mikael on ollut myös perustamassa Turun Seudun Suomi-
Israel yhdistystä ja Suomi-Israel yhdistysten Lii oa. Aiemmin hän 
on toiminut Turun juutalaisen seurakunnan hallintoneuvostossa 
mm. varapuheenjohtajana. Työuransa Mikael on tehnyt kansainvä-
lisen kaupan parissa. 

Kimmo Sasi, puheenjohtaja. Toiminut aiemmin mm. liikenne- ja 
ulkomaankauppaministerinä sekä kansanedustajana (vv. 1983‒
2015), toimien mm. perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana. Sasi 
on toiminut myös lukuisissa kansainvälisissä luo amustehtävissä, 
mm. Pohjoismaiden neuvoston presiden nä, Euroopan neuvoston 
lakivaliokunnan ihmisoikeusjaoston puheenjohtajana sekä EU:n 
eurooppaministerien neuvoston puheenjohtajana. Parhaillaan Kim-
mo valmistelee väitöskirjaa Suomen perustuslaista. 

Risto Huvila, varapuheenjohtaja. Liikkeenjohdon konsul na toimi-
va Risto on suori anut holokaus opintoja Yad Vashemissa Jerusale-
missa ja toimii myös Suomi-Israel Yhdistysten Liiton puheenjohtajana 
sekä Elämän Marssi ry:n varapuheenjohtajana. Risto on ak ivinen 
kirjoi aja, jolta ilmestyi 2018 kirja ”Israelin ihme ja presiden  Tru-
man” suomeksi ja englanniksi. Risto kirjoi aa myös blogia Seurakun-
talainen.fi:ssä ja Times of Israel -sivustolla.  

Markku Haranne FM, VTM, on sosiologi, turvallisuuspoli ikan ja Lähi-
idän tutkija. Tehnyt mi avan työuran puolustus- ja pelastushallinnossa, 
toimien mm. Etelä-Suomen lääninvalmiusjohtajana.  

Dan Kantor on Hakehila-lehden päätoimi aja ja on toimi anut mm. 
Helsingin juutalaisen seurakunnan ja Helsingin Juutalaisen Yhteis-
koulun 100-vuo shistoriateokset. Dan on eläkkeellä Helsingin juuta-
laisen seurakunnan hallintojohtajan tehtävästä.  

Susanna Kokkonen FT, holokaus asiantun ja, on asunut Israelis-
sa yli kymmenen vuo a ja matkustaa ympäri maailmaa puhumassa 
Israelista, holokaus sta ja an semi smistä. Hän valmistui Jerusale-
min Heprealaisesta yliopistosta ja työskenteli sen jälkeen Suomen 
suurlähetystössä Tel Avivissa. Kokkonen toimi yli kymmenen vuo a 
Yad Vashemin Kris yjen Ystävien johtajana. Kokkosen kirja 
’Matka holokaus in’ on julkaistu myös ruotsiksi ja englanniksi. 

Kris na Paavela, OTK, VT, on en nen Kuvataideakatemian hallin-
tojohtaja. Kris na on toiminut ak ivises  Stolperstein-muistokivien 
tuomiseksi Suomeen ja on myös vastannut Stolperstein-projek sta 
HUM:in hallituksessa. 

Miriam Schwartz toimii asiantun jana opetushallituksessa ja toi-
mi ajana YLEssä. Romanitaustainen Miriam on myös perehtynyt 
heimonsa kohtaloihin natsi-Saksan holokaus ssa. Kuva: Mona Sal-
minen. 

Ilkka Virtanen  YTM, yhdistyksen sihteeri. Ilkka on Vali ujen Palo-
jen päätoimi aja ja julkaisujohtaja vuodesta 2004, tätä ennen toi-
mi ajana Kauppalehdessä, Taloussanomissa ja Reutersilla. Yhteys-
upseerina (kapteeni) UNIFIL-operaa ossa Libanonissa 1987-1988 ja 
so lastarkkailijana (majuri) YK:n UNTSO-rauhanturvaoperaa ossa 
Golanilla 1991-1992. Julkaissut useita holokaus a ja juutalaisuu a 
käsi eleviä ar kkeleita. 

Niina Väntänen toimii Kallion lukion historian ja yhteiskuntaopin 
ope ajana, joka on tuo anut holokaus in lii yviä opetusaineisto-
ja. Vuodesta 2008 Niina on vienyt opiskelijoita holokaus n tapah-
tumapaikoille Puolaan ja Bal aan, ja on myös itse osallistunut Au-
schwitzin museon kesäseminaareihin. 
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pari vuo a si en, ja totesi, e ä tekisi hyvää 
kaikille suomalaisille vierailla siellä. 
 – Valite avas  meillä on edelleen etä-
mä ömyy ä historiasta ja myös ak ivista 
historian kieltämistä, jota ei voi hyväksyä. 
   Muistopäivän laisuuden avasi HUM:in 
puheenjohtaja Kimmo Sasi. Tilaisuudessa 
puhui myös Yad Vashem, The World Holo-
caust Remembrance Centerin edustaja Liz 

Elsby. 

   Tervehdyksensä esi änyt Israelin suurlä-
he läs Dov Segev‐Steinberg kii  Suomen 
hallitusta kansainvälisen holokaus n muis-
tojärjestön IHRAn an semi smi-määritel-
män hyväksymisestä.  
   Tervehdyksensä esi vät myös Suomen 
Juutalaisten Seurakun en Keskusneuvoston 
puheenjohtaja Yaron Nadbornik ja romanien 
edustajana toimi aja Miriam Schwartz sekä 
Luxemburgin, Saksan ja Puolan suurlähe -
läät. Tilaisuuden musiikista vastasi ooppera-
laulaja Angelika Klas säestäjänään Jukka 

Nykänen. 

Vanha ja uusi an semi smi puhu  

HUM‐seminaarissa 

Ennen Säätytalon Holokaus n uhrien muis-
topäivän laisuu a HUM järjes  päivällä 
eduskunnan auditoriossa ”Holokaus , an -
semi smi ja ihmisoikeudet” -seminaarin. 
Tilaisuuden isäntänä toimi kansanedustaja 
Peter Östman ja seminaarin juonsi HUM:in 
varapuheenjohtaja Risto Huvila. Seminaarin 
puhujina olivat Yad Vashem, The World Ho-
locaust Remembrance Centerin edustaja Liz 

Elsby, toht., professori Jukka Kekkonen, 
holokaus tutkija Susanna Kokkonen ja pro-
fessori Karmela Liebkind. Myös yleisöllä (n. 
40 henkeä) oli mahdollisuus osallistua kes-
kusteluun. 
   Yhdistyksen puheenjohtaja Kimmo Sasi 
totesi avauspuheenvuorossaan mm., e ä 
so en jälkeen luo in ihmisoikeussopimus-
järjestelmä, jonka eurooppalaisena kulmaki-
venä toimii Euroopan ihmisoikeussopimus 
tuomioistuinjärjestelmineen. Sananvapaus 
on olennainen ihmisoikeus ja kansalaisva-
paus, mu a se ei ole rajoi amaton. Niinpä 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on rat-
kaisuissaan päätynyt siihen, e ä ei sen 
enempää holokaus n kieltäminen kuin Isra-
elin tuo eiden boikotoimiseen ylly äminen 
ole oikeuden suojaa nau vaa sananvapau-
den käy öä. 
      Professori (emerita) Karmela Liebkind 
totesi mm., e ä an semi smi on kuin 
muuntautumiskykyinen virus. Toista kieliku-
vaa käy äen se on verra avissa pianoon ja 
sen monet muodot eri säveliin. Näitä 

K oronaepidemia hankaloi  myös 
Holokaus n uhrien muisto ry:n toi-
mintaa. Muun muassa suunnitellut 

seminaarit joudu in järjestämään webinaa-
reina tai kokonaan perumaan. Vuosi ainen 
Vainojen uhrien muistopäivän valtakunnalli-
nen laisuus Säätytalolla ja sitä edeltänyt 
samana päivänä 27.1.2020 eduskunnan au-
ditoriossa pide y ”Holokaus , an semi smi 
ja ihmisoikeudet” -seminaarin ehdi in kui-
tenkin järjestää normaalis  ennen kuin ko-
ronarajoitukset astuivat voimaan.  
   Webinaari ”Korona ja an semi smi” jär-
jeste in 2.6.2020. Webinaarin alustajina 
olivat tutkija, tohtorikoulute ava Alex Ais‐
saoui, toimi aja Juhani Hu unen ja toht., 
holokaus tutkija Susanna Kokkonen. We-
binaari on katso avissa osoi eessa: h ps://
youtu.be/rB8l6yh5Ivs. 
   Yhdistyksen vuosikokous pide in Saksalai-
sen kirkon seurakuntasalissa 10.6.2020. 
Osallistujamäärän rajoitusten takia vuosiko-
koukseen oli mahdollista osallistua myös 
internetyhteyden kau a.  
   Yhdistys lähe  heinäkuun lopulla lehdistö-

edo een ja julkaisi ko sivuillaan etoa 
Euroopan parlamen n vuonna 2015 julista-
masta romanien kansanmurhan eli holo-
kaus n vuotuisesta muistopäivästä 2. elo-
kuuta. Juutalaisten ohella etniseen alkupe-
rään perustuen murha in myös yli miljoona 
romania.   

   Syksyn tärkeimpiä tapahtumia olivat 4. 
marraskuuta järjeste y kolmen kompastus-
kiven (Stolpersteine) asentaminen, 5. mar-
raskuuta järjeste y seminaari sekä osallistu-
minen kahdeksan natsi-Saksalle luovutetun 
juutalaispakolaisen muisto laisuuteen 
5.11.2020. 
 
 

Holokaus n uhreja muiste in Helsin‐
gin Säätytalolla 

Holokaus n uhrien muisto ry (HUM) järjes  
Holokaus n uhrien muistopäivän valtakun-
nallisen laisuuden Säätytalolla 27.1.2020, 
jolloin tuli kuluneeksi 75 vuo a Auschwitzin 
keskitysleirin vapau amisesta. 
   Tilaisuuden alussa sytyte in kuusi muisto-
kyn lää holokaus n uhreille. Kyn lät sy-
ty vät keskitysleireiltä selviytyneet Nena 
Ka a ja Lilly Millner, romanien edustaja 
Miriam Schwartz, kansanedustaja Ben Zys‐
kowicz ja Daniel Franck, joiden isät selviy-
tyivät keskitysleireistä sekä Daniel Franckin 
tytär Gabi holokaus ssa murha ujen lasten 
muistoksi.  (Kansikuva).  
   Tilaisuuden pääpuheen pi  ulkoministeri 
Pekka Haavisto, joka tuomitsi edellisenä 
päivänä tapahtuneen Turun synagogan töh-
rimisen ja pi  myös Tampereella tapahtu-
nu a Israelin lipun pol amista rikollisena 
tekona.  
   Haavisto kertoi vierailleensa Aushwitzissa 

Katsaus vuoden 2020 toimintaan 
 

Koonnut DAN KANTOR 

Ulkoministeri Pekka Haavisto pi  muisto laisuuden 
juhlapuheen.  
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”säveliä” ovat esimerkiksi kris llinen an -
semi smi, valistuksen aikainen an semi s-
mi, kuten myös vastavalistuksen versio täs-
tä, kansallissosialismi, moderni islamis nen 
an semi smi ja niin edelleen. Ja myös an -
sionismi. 
   Professori Liebkind toi esille tutkimus e-
toa, joka tukee arkikokemusta siitä, e ä 
an semi smi ja an sionismi eivät henkilöi-
den tasolla ole toisistaan erillään olevia säili-
öitä. Hän vii asi Yalen yliopistossa tehtyyn 
laajaan tutkimukseen, joka osoi , e ä on 
olemassa vahva yhteys henkilön Israel-
krii syyden ja juutalaisvastaisuuden välillä. 
Mitä enemmän on toista, sitä enemmän 
toistakin esiintyy. Tutkimuksessa selvite in 
asenteita nimenomaan eurooppalaisissa 
maissa. 
 
Helsinkiin asenne in kolme uu a Stol‐
persteinia 

Holokaus n uhrien muisto ry. asensi 4. mar-
raskuuta 2020 kolme uu a Stolpersteinia eli 
kompastuskiveä Helsinkiin. Tavoi eena on 

asentaa kompastuskivi kaikille kahdeksalle 
Suomesta natsi-Saksalle luovutetulle juuta-
laispakolaiselle. Stolpersteinit ovat saksa-
laistaiteilija Gunter Demnigin aloi ama ja 
kehi ämä taideprojek , jolla muistetaan 
holokaus n uhreja. Kompastuskiviä on jo 
asenne u yli 75 000 kappale a 22 eri maa-
han. (Ks. myös sivut 6‒7). 
   Hakaniemeen osoi eeseen Viherniemen-
katu 5 asennetut kaksi kompastuskiveä tuli-
vat Heinrich ja Kurt Hupper n muistolle ja 
Ullanlinnaan osoi eeseen Korkeavuorenka-
tu 3 asenne u kolmas kompastuskivi va-
le in Itävaltalainen Hans Robert Mar n 

Kornin muistolle.  
   Aikaisemmin Helsinkiin on asenne u neljä 
kompastuskiveä. Munkkiniemen puisto elle 
vale in muistokivet Georg ja Janka 
Kollmannille sekä heidän puolitoistavuo -
aalle lapselleen Franz Olof Kollmannille ja 
Elias Kopelowsky sai muistokivensä Hotelli 
Tornin eteen. Viimeisen eli kahdeksannen, 
Hans Szybilskijn muistolle tulevan kompas-
tuskiven asennuspäivä on vielä auki. 
   Viherniemenkadun kompastuskivien asen-
nusta oli saapunut seuraamaan ilahdu avan 
runsas yleisö sateisesta ja koleasta säästä 
huolima a. Aikaisemmat muistokivet vala-
nut Gunter Demnig ei päässyt tällä kertaa 
paikalle, mu a asentamisen suori vat tai-
dolla ja pietee llä taiteiljat Jaakko Rustanius 

ja Pasi Mälkiä (ks. takasivu). Tilaisuudessa 
puhuivat mm. HUM:in puheenjohtaja Kim-
mo Sasi, Helsingin juutalaisen seurakunnan 
puheenjohtaja Yaron Nadbornik ja Helsingin 
Saksalaisen koulun rehtori Anne e Carl.  

 
   Helsingin Saksalaisesta koulusta Heinrich 
ja Kurt Hupper n muistokivien asennuksiin 
osallistuivat myös koulun oppilaita histori-
anope aja Anna‐Maria Fischerin kanssa. 
Myös Kallion lukio ja Helsingin kuvataidelu-
kio (Torkkelin lukio) ovat sisälly äneet kom-
pastuskivet historianopetukseensa. Kouluilla 
on viimeisen 10 vuoden ajan ollut ohjelmas-
saan historian projek kurssi, jossa perehdy-
tään holokaus n historiaan. Kursseja vetä-
vät Niina Väntänen (Kallion lukio) ja Tiina 

Kärkkäinen (Helsingin kuvataidelukio). 
 
Kahdeksaa natsi‐Saksalle luovute ua 

juutalaispakolaista muiste in semi‐
naarilla ja muisto laisuudella 

Holokaus n uhrien muisto ry. järjes  Saksa-
laisen kirkon seurakuntasalissa 5.11.2020 
seminaarin ennen vuotuista Helsingin juuta-
laisen seurakunnan kahdeksalle natsi-
Saksalle luovutetulle juutalaispakolaiselle 
Täh torninmäen muistomerkillä järjeste yä 
muisto laisuu a.  
   HUM:in seminaarin avasi yhdistyksen pu-
heenjohtaja Kimmo Sasi, jonka jälkeen Isra-
elin uusi suurlähe läs Hagit Ben‐Yaakov 

puhui holokaus n muistosta henkilökohtai-
sesta ja amma llisesta näkökulmasta.  
   Seminaarin pääpuhujana oli Korkeimman 
oikeuden oikeusneuvos Ari Kantor, joka sel-
vi  Korkeimman oikeuden 22.9.2020 anta-
maa ennakkoratkaisua KKO 2020:68, jossa 
määrä in Pohjoismainen vastarintaliike -
niminen rekisteröimätön yhdistys lak-

kaute avaksi. Ratkaisussa määrä in ensim-
mäistä kertaa Suomessa yhdistyksen toimin-
ta yhdistyslain perusteella lakkaute avaksi 
lainvastaisena. Korkein oikeus katsoi Poh-
joismaisen vastarintaliikkeen toimineen, 
esimerkiksi verkkokirjoituksissaan, demo-
kra an ja sen tausta-arvojen vastaises , 

esi äneen juutalaisvastaisia ja muita kan-
sanryhmiä solvaavia kannano oja ja aina-
kin hiljaises  hyväksyneen väkivallan toimin-
tatavakseen.  Korkein oikeus katsoi, e ei 
yhdistyksen edellä kuvatun kaltaiset ta-
voi eet ja toiminta saaneet yhdistymisva-
pauden ja sananvapauden suojaa. 
   Seminaarin pää eeksi kirjailija Timo Suu‐
tarinen esi  runoja teoksestaan Runoja 
Holokaus sta ja Terezinistä. Seminaariin 
osallistui runsaat 30 henkilöä ja sitä oli mah-
dollisuus myös seurata suorana HUM:in 
ko sivujen www.hum.fi kau a, joilla semi-
naari on edelleen nähtävissä. 
   Seminaarin jälkeen HUM:in edustajat osal-
listuivat Täh torninmäen muisto laisuuteen 
ja laskivat seppeleen muistomerkille.   ● 

HUM:in puheenjohtaja Kimmo Sasi pi  seminaarin 
avauspuheen. 

 

Oikeusneuvos Ari Kantor kävi läpi Korkeimman oi-
keuden päätöstä lakkau aa PVL-yhdistys. 
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