
HOLOKAUSTIN UHRIEN MUISTO RY:N JULKAISU 2023 

HUM 30 vuo a (1993‒2023) 



 

N euvostojoukot vapau vat 27.1.1945 
eli 78 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  kär-
jistynyt ja vihan lietsonta on yleistynyt. Verk-
koviha 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.  Taiteilijaryhmä  boikotoi  juutalaista 
mesenaa a.  Pelon  ilmapiiri  on  syntynyt  jäl-
leen. 
    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 
ihmisarvon  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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Julkaisija Holokaus n uhrien muisto ry. 
Toimitus ja tai o Dan Kantor 
Etukansi: Suomesta natsi-Saksalle 6.11.1942 luovute ujen kahdeksan juutalaispakolaisen 
Stolpersteinit eli Kompastuskivet. 
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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 18.5.2022 seuraava hallitus: 

 

Mikael Zewi VTM, on yhdistyksen perustajajäseniä. Hän toimi yhtä-
jaksoises  yhdistyksen hallituksessa 23 vuoden ajan vuoteen 2016. 
Mikael on ollut myös perustamassa Turun Seudun Suomi-Israel yhdis-
tystä ja Suomi-Israel yhdistysten Lii oa. Aiemmin hän on toiminut Tu-
run juutalaisen seurakunnan hallintoneuvostossa mm. varapuheenjoh-
tajana. Työuransa Mikael on tehnyt kansainvälisen 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 ja yri-
tysväli äjänä toimiva Risto on suori anut holokaus opintoja Yad 
Vashemissa Jerusalemissa ja toimii Eduskunnan an semi smin vas-
taisen ryhmän sihteerinä sekä Suomi-Israel Yhdistysten Liiton pu-
heenjohtajana. Ristolta on ilmestynyt kirjat Israelin ihme ja presi-
den  Truman (2018) ja Miksi Israelista pitää puhua (2022), ja hänen 
lukuisia kirjoituksiaan löytyy mm. Jerusalem Pos n, Times of Israelin 
sekä Seurakuntalainen.fi:n sivustoilta. 

Markku Haranne, FM, VTM, on työskennellyt yliopistoissa sekä puo-
lustus- ja pelastushallinnossa. Lähi-idän poli ikka ja kul uurit ovat ol-
leet mukana työssä ja harrasteena. Virkauransa jälkeen hän on ollut 
ak ivinen Suomen turvallisuuteen ja Lähi-itään lii yvissä yhteisöissä 
sekä sosiologian ja kansainvälisen poli ikan tutkijana. 

Dan Kantor on eläkkeellä Helsingin juutalaisen seurakunnan hallin-
tojohtajan tehtävästä.  Dan toimi vuosina 2008‒2022 seurakunnan 
julkaiseman Hakehila-lehden päätoimi ajana. Dan on toimi anut 
mm. Helsingin juutalaisen seurakunnan ja Helsingin Juutalaisen Yh-
teiskoulun 100-vuo shistoriateokset.  

Päivi Sillanpää, FM, on tehnyt pitkän uran lukion rehtorina ja 
rehtorikoulu ajana. Eläköitymisen jälkeen hän siirtyi työsuhtee-
seen taideoppaaksi Serlachius-museo Göstaan. Päivi on käynyt 
2007 Yad Vashem-kurssin. Hänelle tärkeitä ovat ihmisoikeudet, 
tasa-arvo ja demokra a.  

Kris na Paavela, OTK, VT, on en nen Kuvataideakatemian hallinto-
johtaja. Kris na on toiminut ak ivises  Stolperstein-muistokivien tuo-
miseksi Suomeen ja on myös vastannut Stolperstein-projek sta 
HUM:in hallituksessa. 

Miriam Schwartz toimii asiantun jana opetushallituksessa ja toimi a-
jana YLEssä. Romanitaustainen Miriam on myös perehtynyt heimonsa 
kohtaloihin natsi-Saksan holokaus ssa. Kuva: Mona Salminen. 

Ilkka Virtanen  YTM, yhdistyksen sihteeri. Ilkka on Vali ujen Palojen 
päätoimi aja ja julkaisujohtaja vuodesta 2004, tätä ennen toimi ajana 
Kauppalehdessä, Taloussanomissa ja Reutersilla. Yhteysupseerina 
(kapteeni) UNIFIL-operaa ossa Libanonissa 1987-1988 ja so lastarkkai-
lijana (majuri) YK:n UNTSO-rauhanturvaoperaa ossa Golanilla 1991-
1992. Julkaissut useita holokaus a ja juutalaisuu a käsi eleviä ar kke-
leita. 

Niina Väntänen toimii Kallion lukion historian ja yhteiskuntaopin 
ope ajana, joka on tuo anut holokaus in lii yviä opetusaineistoja. 
Vuodesta 2008 Niina on vienyt opiskelijoita holokaus n tapahtumapai-
koille Puolaan ja Bal aan, ja on myös itse osallistunut Auschwitzin mu-
seon kesäseminaareihin. 
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K aikki  kahdeksan  Suomesta  natsi‐
Saksalle  6.11.1942  luovute ua  juu‐
talaispakolaista  ovat  nyt  saaneet  

oman muistokivensä, kun Hans Szybilskille, 
viimeiselle  vielä  muistokiveä  vailla  olleelle 
luovutetulle,  asenne in  Stolperstein  eli 
Kompastuskivi  Turkuun  Var ovuorenkatu 
1:n eteen 25.10.2022. 
    HUM:in  yhteistyössä  Turun  kaupungin 
kanssa  järjestämään  laisuuteen  osallistui‐
vat yhdistyksen  ja Turun  juutalaisen  seura‐
kunnan  edustajien  lisäksi  mm.  Turun  por‐
mestari Minna Arve, Turun kaupungin kan‐
sainvälisten  asioiden  päällikkö  Mika Akka-
nen  sekä en nen ministeri Christoffer Ta-
xell  ja  hänen  puolisonsa  Rachel Nygård-
Taxell,  joiden  ko talon  eteen  muistokivi 
asenne in.  
    Holokaus n  uhrien  muisto  ry:n  puheen‐

johtaja Kimmo Sasi kii   laisuuden avaus‐
puheenvuorossaan  Turun  kaupunkia  myö‐
tämielisestä  suhtautumisesta  ja  hyvästä 
yhteistyöstä  Kompastuskiven  asentamises‐
sa Hans Szybilskin muistolle.   
    Turun pormestari Minna Arve totesi mm., 
e ä  ”olemme  koolla  muistamassa  Hans 
Szybilskiä,  joka  oli  yksi  niistä  kahdeksasta 
juutalaisesta,  jotka  Suomen  val o  luovu u 
Gestapolle  6.11.1942  ja  joka  murha in 
Auschwitzissa.  Yksi  niistä  kuudesta  miljoo‐
nasta murhatusta ihmisestä, joilla jokaisella 
oli oma ainutlaatuinen tarinansa ja elämän‐
sä. Elämä, joka heiltä julmas  riiste in.” 
    ”Silmi ömän  pahuuden  uhrien  inhimilli‐
set  kasvot  au avat  meitä  ymmärtämän  ja 
toisaalta  toimimaan  siten,  e ä mitään  täl‐
laista  ei  koskaan  enää  tapahdu.  Meillä  jo‐
kaisella on mahdollisuus valita, annammeko 

vihalle kasvu laa yhteiskunnassamme.” 
    ”Turun kaupungin edustajana voin luvata, 
e ä  tässä  kaupungissamme  emme  anna 
tuumaakaan periksi vihapuheelle, rasismille 
ja an semi smille.” 
    Turun  juutalaisen  seurakunnan  terveh‐
dyksen  laisuuteen  toi  seurakunnan  pu‐
heenjohtaja  Harry Serlo,  joka  muistu , 
e ei  juutalaisvastaisuus  eli  an semi smi 
ole  maailmasta  kadonnut,  vaikka  etenkin 
Suomessa  suuri  enemmistö  suhtautuun 
juutalaiseen  vähemmistöön  suopeas   tai 
vähintään neutraalis .  
    ”Vaikka  Turussa  on  ollut  enimmäkseen 
rauhallista, myös seurakuntamme on joutu‐
nut  juutalaisvastaisten  hyökkäysten  koh‐
teeksi. Kaksi ja puoli vuo a si en holokaus‐

n  muistopäivänä  synagogamme  tuhri in 
punaisella  maalilla.  1990‐luvulla  hautaus‐
maallamme  kaade in  125  hautakiveä.  Sa‐
mana  vuonna  oli  myös  riko u  synagogan 
ikkunoita.” 
    ”Olemme  ainoa  juutalainen  seurakunta 
Pohjoismaissa,  joka  joutuu  vastaamaan 
omasta  turvallisuudesta  ilman  yhteiskun‐

nan taloudellista tukea.” 
    Puheiden  jälkeen Gunter Demnigin avus‐
taja  Suomessa,  kuvataiteilija  Jaakko Rusta-
nius asensi kompastuskiven Var ovuoren‐
katu 1:n jalkakäytävälle.  
    Tilaisuuden pää  Turun  juutalaisen  seu‐
rakunnan synagogan esimies Aharon Täh -
nen  lukemalla  El Male Rachamin ‐
rukouksen  holokaus n  uhreille  sekä  hep‐
rean‐ e ä suomen kielellä. 
    Aamupäivällä pide yyn  laisuuteen osal‐
listui  runsaat  20  henkilöä.  Tilaisuudesta  ja 
siellä  pidetyistä  puheista  löytyy  lisä etoa 
sivuilta www.hum.fi. 
    Seitsemälle  muulle  natsi‐Saksalle 
6.11.1942 luovutetulle juutalaispakolaiselle, 
Heinrich  ja Kurt Hupper lle, Georg,  Janka 
ja  Franz Kollmannille,  Elias Kopelowskylle  
ja Hans Kornille, on asenne u kompastuski‐
vet Helsinkiin heidän viimeisen asuintalonsa 
eteen. 
    Saksalaisen  taiteilijan  Gunter  Demnigin 
vuonna  1995 holokaus n  uhrien muistoksi 
käynnistämä  Stolperstein‐taideprojek   on 
levinnyt  jo 22 maahan  ja Stolpersteineja eli 
Kompastuskiviä  on  asenne u  tähän  men‐
nessä  yli  75  000  kappale a.  Stolpersteinia 
voi  hyvin  kutsua  maailman  laajimmaksi  ja 
suurimmaksi holokaus n muistomerkiksi. ●  

Kahdeksas Stolperstein Turkuun  
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Turun pormestari Minna Arve (toinen oikealta) puhui  laisuudessa 

Kuvataiteilija Jaakko Rustanius asensi kompas‐
tuskiven 



Vainojen uhrien muistopäivä ● Minnesdagen för Förintelsens offer ● 
Holocaust Remembrance Day 

 

26.1.2023 klo/kl/at 17.00 
Säätytalo ● Ständerhuset ● House of The Estates 

 

Ohjelma/Program 
 

Avaus ● Öppning ●Opening 
Kimmo Sasi 

Puheenjohtaja, Holokaus n uhrien muisto ry 
Ordförande, Minnet för förintelsens offer rf 

Chair, Finnish Holocaust Remembrance Associa on 
 

Muistokyn löiden sytytys 
Tändande av minnesljusen  

Ligh ng of Memorial Candles 
 

Hiljainen hetki holokaus n uhrien muistolle  
Tyst stund ll minnet av förintelsens offer  

 Quiet Moment in Memory of The Vic ms of the  Holocaust 
 

El male rachamim  
Samuel Beniard 

Helsingin juutalaisen seurakunnan rabbiini 
Rabbin vid judiska församlingen i Helsingfors 
Rabbi of the Jewish Community of Helsinki 

 
Juhlapuhe ● Fes al ● Speech 

Ty  Tuppurainen 
Eurooppa‐ ja omistajaohjausministeri  ● Europa‐ och ägarstyrningsminister ●  

Minister for European Affairs and Ownership Steering    
 
 

Musiikkia ● Musik ● Music 
Miritza Lundberg & Mertsi Lindgren   

 
Puhe ● Tal ● Speech 

Teemu Laajasalo  
Helsingin hiippakunnan piispa ● Biskop i Helsingfors s   ● 

Lutheran Bishop of Helsinki 
 

Tervehdyspuheet ● Hälsningstal ● Addresses 
Yaron Nadbornik 

Suomen Juutalaisten Seurakun en Keskusneuvoston puheenjohtaja 
Ordförande för Centalrådet för de Judiska Församlingarna  i Finland 

President, Central Council of Jewish Communi es in Finland 
 

Miriam Schwartz 
Suomen romanit ● Finlands romer ● Roma in Finland 

 
HE, Suurlähe läs, Amb. Hagit Ben‐Yaakov  

Israel 
HE, Suurlähe läs, Amb. Konrad Arz von Straussenburg  

Saksa ● Tyskland ● Germany 
HE, Suurlähe läs, Amb. Piotr Rychlik  

Puola ● Polen ● Poland 
HE, Suurlähe läs, Amb.  Nicola Clase  

Ruotsi ● Sverige ● Sweden 
 

Musiikkia ● Musik ● Music 
Miritza Lundberg & Mertsi Lindgren   

 
*  *  *  *  

 
Vastaano o ● Recep on 



V uosi  2022  oli  koronaepidemian  ai-
heu amista rajoituksista huolima a 
ak ivisen toiminnan vuosi. Tärkeim-

pinä  tapahtumina  olivat  yhteistyössä  Al-
faTV:n  kanssa  Holokaus n  muistopäivänä 
27. tammikuuta esite y televisio-ohjelma  ja 
EU:n  an semi smikoordinaa ori  Katharina 

von Schnurbeinin  vierailu  Suomessa huh -
kuussa kutsustamme.  
 
HOLOKAUSTIN MUISTOPÄIVÄ ALFATV:LLÄ 

Valtakunnallista Vainojen uhrien muistopäi-
vän (27.1.)  laisuu a ei voitu pitää perintei-
ses   Säätytalolla  koronarajoitusten  takia.  
Sen  sijaan  HUM  järjes   yhteistyössä  Al-
faTV:n  kanssa  Holokaus n  muistopäivänä 
27.1. esitetyn televisio-ohjelman,  jossa kun-
nioite in  holokaus n  uhreja  ja  pyri in 
selvi ämään  mistä  holokaus ssa  oli  kysy-
mys ja miksi sitä pitää edelleen muistaa. 
    Tuomiokirkon  kryptassa  kuvatussa  ohjel-
massa  keskustelivat  holokaus sta  ja  an -
semi smistä Suomen Juutalaisten Seurakun-

en  Keskusneuvoston puheenjohtaja  Yaron 

Nadbornik, Helsingin piispa Teemu Laajasa-

lo ja  Holokaus n  uhrien  muisto  ry:n  pu-
heenjohtaja Kimmo Sasi. Keskustelun juonsi 
HUM:in varapj. Risto Huvila. 
    Ohjelmassa olivat myös  tervehdykset eu-
rooppaministeri  Ty  Tuppuraiselta ja  pää-
ministeri  Paavo Lipposelta sekä  Israelin, 
Saksan  ja  Puolan  suurlähe läiltä.  Taiteilija 
Seela Sella lausui  runoja  ja  rabbi  Samuel 

Beniard  lausui  El  Male  Rachamim  -
rukouksen.  

    Helsingin  synagogassa kuvatussa  seremo-
niassa kyn län holokaus n uhrien muistolle 
syty vät holokaus sta selviytynyt Lilly Mill-

ner ja  Raja Ka a holokaus sta  selviyty-
neen  äi nsä  Nenne Ka an puolesta  sekä 
kansanedustaja  Ben Zyskowicz ja  Daniel 

Franck,  joiden  jo  edesmenneet  isät  selviy-
tyivät  keskitysleireiltä.  Miriam Schwartz 

syty   kyn län  romanien  muistolle.  Kuu-
dennen  kyn län  syty   Helsingin  Juutalai-
sen Yhteiskoulun 8. luokan oppilas Max Gri-

godiani holokaus ssa murha ujen nuorten 
ja lasten muistoksi.  
    Ohjelmassa  myös  haastatel in  Lilly  Mill-
neriä  hänen  kokemuksistaan  holokaus n 
aikana,  ja Miriam  Schwartzia  romanien ho-
lokaus sta ja ihmisoikeus lanteesta. 
    Ohjelmaa  isännöi  Holokaus n  uhrien 

Katsaus vuoden 2022 toimintaan 
 

Koonnut DAN KANTOR 
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Panelis t Tuomiokirkon kryptassa. Kuvakaap-
paus AlfaTV:n ohjelmasta. 

 

M arraskuussa  2023  tulee  kulu-
neeksi  30  vuo a  yhdistyksen 
perustamisesta.  Perustamisen 

taustalla oli huoli uusnatsismin  ja an semi-
smin  noususta  sekä  holokaus n  muiston 

hiipumisesta.  
    Yhdistyksen  perustamisasiakirja  hyväk-
sy in  4.  marraskuuta  1993.  Yhdistys  sai 
nimekseen Yad Vashem, Suomen osasto ry. 
Yad Vashem on Israelin val on vuonna 1953 
perustama holokaus n tutkimukseen, doku-
mentoin in, opetukseen ja muiston vaalimi-
seen keski yvä Jerusalemissa sijaitseva ins -
tuu o, jolla on jäsenyhdistyksiä ympäri maa-
ilmaa.      
    Yhdistyksen  tarkoitukseksi asete in edis-
tää  juutalaisvainojen  historian  tutkimista, 
juutalaisvastaisuuden  ajankohtaisten  ilmiöi-
den  dokumentoin a  ja  niistä  saadun  ope-
tuksen  ja  edon  väli ämistä  jälkipolville 
sekä näihin tapahtumiin lii yvien muistopäi-
vien huomioiminen. 
    Vuonna  1995  yhdistys  järjes   ensimmäi-
sen kerran holokaus n muistopäivän yleisö-

laisuuden.  Muisto laisuus  pide in  jom 
hashoana  eli  juutalaisen  kalenterin  ni-
meämänä natsi-Saksan  vainoissa  kuolleiden 
noin  kuuden  miljoonan  juutalaisen  muisto-
päivänä, joka ajoi uu huh -toukokuuhun. 
     Yhdistys on  järjestänyt Holokaus n muis-
topäivän  laisuuden  siitä  läh en  vuosi ain 
ja  siitä  on  muodostunut  keskeinen  osa  yh-
distyksen  toimintaa. Vuonna 2001 muisto -
laisuus järjeste in ensimmäisen kerran kan-
sainvälisenä Holokaus n muistopäivänä  27. 

tammikuuta. Suomalaiseen kalenteriin päivä 
on nime y Vainojen uhrien muistopäiväksi.                     
   Yhdistyksen  järjestämää  valtakunnallisen 
Holokaus n muistopäivän  laisuuden järjes-
telyitä ovat tukeneet opetus-  ja kul uurimi-
nisteriö  ja  ny emmin  ulkoasiainministeriö. 
Muisto laisuuksien pääpuhujina ovat olleet 
mm. tasavallan presiden t Tarja Halonen ja 
Sauli Niinistö,  pääministerit  Paavo Lippo-

nen,  Ma  Vanhanen ja  Juha Sipilä sekä 
lukuisat ministerit. Tilaisuus on viime vuosi-
na järjeste y Helsingin Säätytalolla. 
    Muita  keskeisiä  toimintoja  ovat  olleet 
holokaus n tutkimusta ja opetusta koskevat 
seminaarit  ja  koulutus laisuudet.  Tietoi-
suu a  ja  ymmärtämistä  holokaus sta  ja 
an semi smistä  on  pyri y  lisäämään  sekä 
suuren  yleisön  e ä  varsinkin  nuorten  kes-
kuudessa  mm.  ope ajien  koulutuksella  ja 
julkisilla  hankkeilla  sekä  ko sivujen 
www.hum.fi  kau a.  Tietoisuuden  lisäämi-
sessä on tehty yhteistyötä mm. Opetushalli-
tuksen,  opetus-  ja  kul uuriministeriön  ja 
ulkoministeriön kanssa. Yhdistyksen edusta-
ja  on  jäsenenä  Suomen  IHRA-
valtuuskunnassa  (Interna onal  Holocaust 
Remembrance Alliance). 
    Yhdistys  pää   erota  Yad  Vashemista 
vuonna 2008, koska ka ojärjestön edelly ä-
män,  sen  hyväksi  tapahtuvan  varojen  ke-
ruun, ei katso u olevan yhdistyksen  tarkoi-
tuksen  mukaista.  Yhteistyö  Yad  Vashemin 
kanssa on  kuitenkin  jatkunut  iviinä. Vuon-
na 2011 yhdistys vaihtoi nimensä nykyiseksi 
Holokaus n uhrien muisto ry:ksi. ● 

Holokaus n uhrien muisto ry. 30 vuo a 

DAN KANTOR 



jia.    Hän  oli  myös  pääpuhujana  Euroopan 
komission  Suomen-edustuston  järjestämäs-
sä  yleisö laisuuden  EU:n  strategiasta  an -
semi smin  torjumiseksi  ja  juutalaisen  elä-
män edistämiseksi. Von Schnurbein oli myös 
pääpuhujana  eduskunnassa  järjestetyssä 
Ihmisoikeuskeskuksen  ja  HUM:in  seminaa-
rissa.  Tilaisuudessa  käy in  lävitse  juutalais-
ten  ja  romanien  Suomessa  kohtaamaa  syr-
jintää.  
    Vierailu  onnistui  erinomaises .  Vierailun 
aikana saa in levite yä pää äjien ja yleisön 
keskuuteen  etoa holokaus sta ja an semi-

smistä  ja  vierailu  sai  myös  runsaas   me-
dianäkyvyy ä  (mm.  HS,  Yle,  Kirkko  ja  kau-
punki).  Lisäksi  sekä  von  Schnurbeinin  e ä 

ko maisten pää äjien  etoisuuteen  saa in 
tuotua  tarve Vainojen uhrien muistopäivän 
nimen muu amisesta siten, e ä myös suo-
menkielisessä  nimessä  esiintyy  sana  holo-
kaus . 
  
KIRJE OIKEUSMINISTERIÖLLE VALMISTEILLA 

OLEVASTA RASISMIN VASTAISESTA OHJEL-

MASTA 

HUM:in  oikeusministeriölle  syyskuussa  lä-
he ämässä  kirjeessä  todetaan  mm.,  e ä 
yleinen  kansainvälinen  käytäntö  on  puhua 
rasismin  ja  an semi smin  vastaisesta  toi-
minnasta.    Vastaavas   ohjelmassa  pitäisi 
viitata  myös  EU:n  vuonna  2021  julkaise-
maan  strategiaan  an semi smin  torju-
miseksi  ja  juutalaisen  elämäntavan  vaali-
miseksi.  Myös  IHRA:n  (Interna onal  Holo-
caust  Remembrance  Alliance)  työtä  pitäisi 
esitellä. Lisäksi olisi hyvä valmistella lainsää-
däntö,  jolla  kielle äisiin  nimenomaises  
kansanmurhiin syyllistyneiden ideologioiden 
natsismin ja kommunismin tunnusten esi ä-
minen niitä kunnioi avassa ja vihatarkoituk-
sessa. 
    Koulutuspoli ikkaa  koskevassa  osiossa 
voisi kertoa IHRA:n suosituksista holokaus n 
kouluopetukseen  sekä  Suomen  2021 Göte-
borgin  IHRA  kokouksessa  antamista  si-
toumuksista holokaus n ope amiseksi kou-
luissa.  Pitäisi antaa sitoumus juutalaisten ja 
romanien  kansanmurhan  holokaus n  niin 
ka avasta  kouluopetuksesta,  e ä  jokainen 

etää, mikä holokaus  oli ja e ä sen rasismi 
ilmaisi  äärimmäistä  pahuu a  ihmisessä. 
Lisäksi  tulisi  luvata  lisärahoitusta  Malmön 
sitoumusten mukaises  holokaus tutkimuk-
seen. 
    OM:n  rasismin  vastaisen  ohjelman  on 
määrä valmistua vuoden 2023 aikana. 

muisto ry:n varapj. Risto Huvila. 
    Kahtena  päivänä  esite y  TV-ohjelma  ke-
räsi perä  n. 200 000 katsojaa. Ohjelma on 
nähtävissä  yhdistyksen  YouTube-kanavalta 
youtube.com/@holokaus nuhrienmuisto.   
 
IHRA:N ANTISEMITISMIMÄÄRITELMÄN 

KÄYTTÖÖNOTTO SUOMESSA  

HUM  on  pyrkinyt  edistämään  IHRA:n  an -
semi smimääritelmän  käy ööno oa  Suo-
messa.  
    Val oneuvosto  julkaisi  vuoden  2021  lo-
pussa  Ihmisoikeuspolii sen  selonteon.  Se-
lonteossa  todetaan:  ”Interna onal  Holo-
caust  Remembrance  Alliance  -järjestön 
(IHRA)  jäsenenä  Suomi  on  hyväksynyt  IH-
RA:n määritelmän an semi smistä ja määri-
telmää on käyte y muun muassa poliisikou-
lutuksessa.  Suomi  tuo  IHRA:n  toiminnassa 
esiin erityises  holokaus a käsi elevän kor-
keatasoisen  kouluopetuksen  kehi ämiseen 
sekä  romanien  joukkotuhonnan  muistoon 
lii yviä kysymyksiä.”   
    IHRA:n  an semi smimääritelmä  on  siksi 
tärkeä, e ä  se  sisältää yleisen määritelmän 

lisäksi käytännön tapauksia, joissa toimintaa 
tai  lausuntoja  voidaan  pitää  an semi s si-
nä.  Nämä  esimerkit  helpo avat  huoma a-
vas  oikean tulkinnan omaksumista. 
 
KIRJE RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEL-

LE 

Rauman kaupunginhallitus pää   joulukuus-
sa 2021  lisätä kaupungin  liputuspäiviin Vai-
nojen uhrien muistopäivän 27.1. vähemmis-
töryhmien  lii yvänä  liputuspäivänä.  Päätös 
pohjautui  useisiin  valtuustoaloi eisiin,  jois-
sa  tuodaan  esille  eri  vähemmistöryhmiä 
sukupuolivähemmistöistä  inkeriläisiin. 
Aloi eissa ei tuoda esille  lainkaan  juutalais-
ten  ja romanien kansanmurhaa toisen maa-
ilmansodan aikana. HUM lähe  tammikuus-
sa 2022 kaupunginhallitukselle kirjeen, jossa 
todetaan, e ei Vainojen uhrien muistopäivä 
ole  karnevaalitapahtuma  vaan  muistutus 
kaikille maailman  ihmisille massiivisten kan-
sanmurhien  turmiollisuudesta,  tarkoituksel-
la  ope aa  ihmiskuntaa,  e ä  holokaus a 
vastaava  tapahtuma  ei  enää  saa  toistua. 
Rauman  kaupungin  edustaja  lupasi,  e ä 
siellä  jatkossa  muistetaan  muistopäivän 
alkuperäinen tarkoitus. 
 

KATHARINA VON SCHNURBEININ VIERAILU  

EU:n  an semi smikoordinaa ori  Katharina 

von Schnurbein vieraili  HUM:in  kutsusta 
Helsingissä 5.‒7.4.2022.  
    Von  Schnurbein  tapasi  vierailunsa  aikana 
useita  val ovallan edustajia,  kuten euroop-
paministeri  Ty  Tuppuraisen ja  maa-  ja 
metsätalousministeriön  kansliapäällikön 
Jaana Husu-Kallion.   Von  Schnurbein osal-
listui  myös  eduskuntaan  perustetun  an -
semi smin vastaisen ryhmän perustamisko-
koukseen ja tapasi eri uskontokun en johta-
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Miriam Schwartz syty  muistokyn län roma-
nien muistolle. Kuvakaappaus AlfaTV:n ohjel-
masta. 

Von Schnurbein oli pääpuhujana Euroopan 
komission Suomen-edustuston järjestämässä 
yleisö laisuudessa. Kuva: Risto Huvila. 



VUOSIKOKOUKSESSA KUTSUTTIIN YHDIS-

TYKSELLE KUNNIAPUHEENJOHTAJA JA KAK-

SI KUNNIAJÄSENTÄ  

Helsingin  Rikhardinkadun  kirjastossa 
18.5.2022  pidetyssä  vuosikokouksessa  yh-
distykselle kutsu in kunniapuheenjohtajak-
si  sen  perustajajäsen  ja  ensimmäinen  pu-
heenjohtaja Hannu Elo Turusta  ja kunniajä-
seniksi sen perustajajäsenet Olli Palo ja Mi-

kael Zewi. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 
vuo a yhdistyksen perustamisesta. 
 
ROMANIEN HOLOKAUSTIN MUISTOPÄIVÄ 

2. ELOKUUTA 

Euroopan  parlamen   julis   vuonna  2015 
romanien  kansanmurhan  eli  holokaus n 
eurooppalaiseksi  muistopäiväksi  2.  elokuu-
ta.  Silloin  on  laisuus  muistaa  natsivallan 
toimesta  murha uja  jopa  yli  miljoonaa  ro-
mania  ja  sin ä.  Sin t ovat  lähinnä Benelux 
maissa elävien romanien ryhmä.  
    HUM pyrkii hankkimaan huomiota päiväl-
le ja parantamaan sen tunne avuu a. Lisää 
aiheesta www.hum.fi. 

KIRJE OPETUSHALLITUKSELLE HOLOKAUSTI-

TIETOISUUDEN LISÄÄMISEKSI 

HUM:in  lokakuussa  Opetushallitukselle  lä-
he ämässä  kirjeessä  esitetään  huoli  siitä, 
e ä myös Suomessa nuorten  etämys holo-
kaus sta,  sen  syistä,  tapahtumista  ja  seu-
rauksista,  on  vähäinen.  Huolestu avaa  on 
myös  an semi smin  kasvaminen  nyky-
Suomessa  ja  juutalaisen  elämänmuodon  ja 
tapojen  kyseenalaistaminen.  Tämän  vuoksi 
Opetushallitukselle esite in  sellaisen  tutki-
muksen käynnistämistä, millä saataisiin Suo-
mesta luote ava  lastollinen aineisto todel-
lisesta  nuorten  etämyksestä  ja  asenteista 
sekä  holokaus sta  e ä  an semi smistä. 
Asiassa on tava u OPH:n edustajaa  ja asian 
valmistelu jatkuu. 
  
KAHDEKSAS STOLPERSTEIN TURKUUN 

Hans Szybilskille, viimeiselle vielä muistoki-
veä  vailla  olleelle  6.11.1942  natsi-Saksaan 
luovutetulle  ja  Auschwitzissä  murhatulle 
juutalaispakolaiselle  asenne in  muistokivi 
Turkuun  Var ovuorenkatu  1:n  eteen 
25.10.2022.  HUM:in  järjestämään  laisuu-

teen osallistuivat  yhdistyksen  ja  Turun  juu-
talaisen seurakunnan  edustajien lisäksi mm. 
Turun  pormestari  Minna Arve, Turun  kau-
pungin  kansainvälisten  asioiden  päällikkö 

Mika Akkanen sekä en nen ministeri Chris-

toffer Taxell  ja  hänen  puolisonsa  Rachel 

Nygård-Taxell,  joiden  asuintalon  eteen 
muistokivi asenne in. 
    Szybilskin Stolpersteinin myötä kaikki Suo-
mesta  natsi-Saksaan  6.11.1942  luovutetut 
kahdeksan  juutalaispakolaista  ovat  saaneet 
oman muistokivensä. 
    Lisää  etoa  tapahtumasta  sivuilla  6‒7  ja 
www.hum.fi. 
  
SEMINAARI LUOVUTETTUJEN MUISTOPÄI-

VÄNÄ 6.11.2022 

HUM  järjes   aikaisempien  vuosien  tapaan 
Suomesta natsi-Saksaan luovute ujen muis-
topäivänä  6.11.  seminaarin.  Saksalaisen 
kirkon  seurakuntasalissa  järjestetyssä  lai-
suudessa akatemiatutkija Oula Silvennoinen 
puhui holokaus tutkimuksesta  ja  etokirjai-
lija Elina Sana kertoi Suomesta luovutetuista 
ja  heihin  lii yvästä  uusimmasta  tutkimuk-
sesta. Tilaisuuden jälkeen osallistu in lähei-

sellä Täh torninmäen luovute ujen muisto-
merkillä pide yyn muisto laisuuteen,  jossa 
yhdistyksen  edustajat  laskivat  seppeleen 
luovute ujen muistomerkille. 
    Lisää  etoa tapahtumasta www.hum.fi. 
 
HUM:IN KANNANOTTO KIASMAN TILAN-

TEESTA  

Joukko  suomalaisia  kuvataiteilijoita  ilmoi  
julkises   pidä äytyvänsä  työskentelemästä 
nykytaiteen  museon  Kiasman  kanssa  niin 
kauan kuin Chaim ”Poju” Zabludowiczin on 
Kiasman  tukisää ön  hallituksen  jäsen.  Pe-
rusteena oli Zabludowiczin tuki Israelin val -
olle ja sen väitetylle apartheid-poli ikalle.  
    HUM  julkaisi  tapahtuman  johdosta  kan-
nanoton  3.12.2022,  jossa  todetaan,  e ä 
näiden taiteilijoiden toiminta herä ää vaka-
via  kysymyksiä  boiko n  takana  olevista 
asenteista  ja  taustatekijöistä. Suomen koko 
taidekentässä on  löytynyt vain yksi henkilö, 
johon  kohdistetaan  henkilökohtainen  kam-
panja  hänen  mielipiteidensä  johdosta,  ja 
tämä henkilö on juutalainen. 
    Kannanotossa  todetaan mm.,  e ä  Zablu-
dowicz  on  useissa  yhteyksissä  ilmaissut  tu-
kensa  kahden  val on  Israelin  ja Pales inan 
ratkaisulle  ja  kielteisen  kantansa  Israelin 
siirtokuntapoli ikkaan.  Zabludowicz  on 
myös  toiminnallaan  ak ivises   pyrkinyt 
edistämään  pyrkimyksiä  rauhaan  Lähi-
idässä.  
    Kannanotossa myös kehotetaan taiteilijoi-
ta  perehtymään  län sten  maiden  muodos-
taman Interna onal Holocaust Remembran-
ce  Alliancen  (IHRA)  an semi smimääritel-
mään, jonka myös Suomen hallitus hyväksy-
nyt.  Lisäksi  todetaan,  e ä  taiteessa  ei  ole 
sijaa an semi smille  ja  rasismille. Koko  jul-
kilausuman voi lukea sivuilta www.hum.fi.● 
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Vas.: Olli Palo, Hannu Elo ja Mikael Zewi. Kuva: 
Leena Eronen (2013). 

Hans Szybilski. Valpon arkisto. 

Oula Silvennoinen (vas.) ja Kimmo Sasi. 
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