
TUTKIMUSMATKOJA JA IKIMUISTOISIA KOKEMUKSIA  
ALUMNIEN JA ASIANTUNTIJOIDEN SEURASSA

Helsingin yliopiston alumniyhdistys järjestää matkan Israeliin ja Palestiinaan 18.–28.11.2022. 

Israel on samaan aikaan sekä nuori valtio että kolmelle uskonnolle juutalaisuudelle, kristin-

uskolle ja islamille keskeinen paikka. Pienestä koostaan huolimatta maalla on pitkään ollut 

historiallisesti ja geopoliittisesti suuri merkitys. Palestiinan alueella on ollut asutusta jo 8 000 

vuotta eaa. ja ensimmäinen maininta Israelista löytyy egyptiläisestä Merenptahin steelasta 

1200-luvulta eaa.
 

Israelin upeat maisemat ulottuvat Hermon-vuoren lumihuippuisista vuorista Negevin autiomaan 

kraattereihin ja Välimeren valkohiekkaisiin rantoihin. Vierailemme tunnetuissa uskonnollisissa 

kohteissa kuten Temppelivuori, Jerusalemin Öljymäki, Getsemanen puutarha sekä Betlehem. 

Kävelemme Via Dolorosaa pitkin, käymme myyttisessä Masadan linnoituksessa sekä Karmel-

vuorella, josta näemme Harmageddonin laakson.
 

Matkalla tutustumme myös Nimrodin linnoitukseen, Golanin kukkuloihin sekä Nasaretin, 

Akkon, Jaffan ja Caesearan kaupunkeihin. Näemme Hadrianuksen kaaren ja vierailemme Länsi-

rannalla Ramallahissa sekä Arafatin haudalla. Vierailemme sekä palestiinalaisessa Taybeh Beer 

-panimossa että israelilaisella Golan Heights -viinitilalla, jossa nautimme heidän tuotteistaan. 

Matka päättyy Tel Aviviin, jossa on aikaa nauttia kaupunki- ja rantaelämästä.  
 

Matkan asiantuntijana toimii professori Hannu Juusola, Helsingin yliopiston Lähi-idän  

tutkimuksen professori.
 

Huolella valitut matkakohteet, asiantuntijaluennot ja akateeminen matkaseura luovat  

unohtumattomia elämyksiä. Tule mukaan seikkailuun!

ISRAEL JA PALESTIINA



ISRAEL 

Asukasluku:  

n. 9,5 miljoonaa

Pääkaupunki: Jerusalem

Uskonto: Juutalaisuus, 

islamilaisuus ja muut 

pienemmät uskontoryhmät

Valuutta:  

Uusi Israelin sekeli 

1 ILS = 0,28 euro 

1 euro = 3,6 ILS 

(16.6.2022)

Virallinen kieli: heprea

Pinta-ala: 22 072 km2,  

josta sisävesiä 2,1%

PALESTIINA 

Asukasluku:  

n. 5,2 miljoonaa

Pääkaupunki:  

Ramallah

Uskonto:  

islam (sunni ja siia), 

kristinusko, druusilaisuus

Valuutta:  

Israelin shekeli 

Egyptin punta 

Jordanian dinaari

Virallinen kieli:  

arabia

Pinta-ala:  

6020 km2

ASIANTUNTIJA JA LUENNOITSIJA:

Hannu Juusola on Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori ja Alue- ja kulttuurin 

tutkimuksen maisteriohjelman johtaja. Yliopistollisen uran lisäksi hän on toiminut aiemmin 

Suomen Lähi-idän instituutin johtajana. Nykyään hän on Suomen Lähi-idän instituuttia 

ylläpitävän säätiön puheenjohtaja. Hän on myös instituutin Lähi-idän politiikkaa käsittelevän 

blogin Lähi-itä NYT päätoimittaja (https://lahi-itanyt.fi/). Tieteellisen työn ohella Juusola 

on kirjoittanut paljon Lähi-itää käsitteleviä yleistajuisia julkaisuja kuten: Israelin historia, 

2014 (https://kauppa.gaudeamus.fi). Juusola kommentoi Lähi-idän tapahtumia usein eri 

tiedotusvälineissä. Juusolan tämänhetkisiä tutkimusaiheita ovat demokratia, sekularismi ja 

sektarianismi Lähi-idässä sekä Libanonin ja Palestiinan politiikka. 

VÄLIMERI

SYYRIA

JORDANIA

EGYPTI

Masada



YLEISTÄ

Israel on kooltaan suhteellisen pieni maa, jonka pituus on noin 470 km pohjoisesta etelään 

ja leveys enimmillään 135 km idästä länteen. Israel koostuu neljästä maantieteellistä 

alueesta, jotka ovat Välimeren rannikkotasanko, Pohjois- ja Keski-Israelin kukkuloiden alueet, Iso hautavajoama 

ja Negevin autiomaa. Yhdessä nämä luovat maalle ainutlaatuiset luonnonolosuhteet ja mikroilmaston. Israelissa 

on yli 9,5 miljoonaa asukasta, joista noin kolme neljäsosaa on juutalaisia. Israel on tunnettu monista tärkeistä 

arkeologisista kohteistaan ja juutalaisten, muslimien ja kristittyjen pyhinä pitämistä paikoista, sekä myös rauhan ja 

konfliktien sävyttämästä historiastaan.

ISRAELIN VARHAINEN HISTORIA

Suurin osa tutkijoiden tuntemasta Israelin historiasta perustuu heprealaiseen Raamattuun, jonka mukaan Israelin 

synty voidaan jäljittää Abrahamiin, jota pidetään sekä juutalaisuuden (Iisak-pojan kautta) että islamin (Ismael-pojan 

kautta) esi-isänä. Abrahamin jälkeläisten uskottiin olleen egyptiläisten orjuudessa satoja vuosia ennen asettumista 

Kanaaninmaahan, nykyiseen Israeliin.

KUNINGAS DAAVIDISTA OTTOMAANIEN VALTAKUNTAAN

Kuningas Daavid hallitsi aluetta noin 1000 eaa. Hänen poikansa kuningas Salomon uskotaan rakentaneen ensim-

mäisen pyhän temppelin muinaiseen Jerusalemiin. Noin vuonna 931 eaa. alue jaettiin kahteen kuningaskuntaan: 

Israeliin pohjoisessa ja Juudaan etelässä. Assyrialaiset valloittivat Israelin noin vuonna 722 eaa. ja Babylonialaiset 

Jerusalemin 568 eaa. ja tuhosivat ensimmäisen temppelin, joka korvattiin uudella temppelillä noin 516 eaa. 

Seuraavien vuosisatojen aikana nykyistä Israelia hallitsivat useat eri valloittajat, kuten persialaiset, kreikkalaiset, 

roomalaiset, arabit, fatimidit, seldžukkiturkkilaiset, ristiretkeläiset, egyptiläiset, mamelukit ja muslimit. Vuodesta 

1517 vuoteen 1917 Ottomaanien valtakunta hallitsi suurta osaa Lähi-idästä.

SIONISTINEN LIIKE JA BRITANNIAN MANDAATTIKAUSI

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Ottomaanien valtakunta hajosi ja se jaettiin suurvaltojen kesken. Britannia 

sai valtuudet hallita Palestiinan aluetta. Juutalaisten maahanmuutto lisääntyi merkittävästi 1930-luvulla, jolloin 

juutalaiset pakenivat natsivainoja. Vuonna 1936 britit rajoittivat kuitenkin ankarasti juutalaisten maahanmuuttoa 

arabiväestön painostuksesta. Jännitteet arabiväestön kanssa olivat lisääntyneet 1920-luvun puolivälistä lähtien ja 

johtivat arabikapinoihin vuosina 1929 ja 1936–39. Britit asettivat Peelin komitean tutkimaan tilannetta. Komitea 

suositteli Palestiinan jakamista juutalaisten ja paikallisen arabiväestön kesken. Suunnitelma jakoi juutalaisten 

mielipiteet ja arabit hylkäsivät ehdotuksen. Rauhanomaisen ratkaisun sijaan näiden kahden väestön välille syttyi 

sisällissota, joka kulminoitui vuoden 1948 itsenäisyyssotaan.

Israelin ja sen naapurivaltioiden välillä puhkesi vuoden 1948 jälkeisinä vuosina lukuisia levottomuuksia ja sotia. 

Näitä olivat esimerkiksi Suezin kriisi, kuuden päivän sota, Jom Kippurin sota, Libanonin sota sekä palestiinalaisten 

ensimmäinen ja toinen kansannousu, intifada. Oslon rauhansopimus vuonna 1993 päätti intifadan. Tämän jälkeen 

palestiinalaishallinto sai osakseen alueita Israelissa. Vuonna 1997 Israelin armeija vetäytyi osin Länsirannalta.

Vaikka palestiinalaisilla on hallussaan tiettyjä maa-alueita, mukaan lukien Länsiranta ja Gazan kaista, jatkuu 

palestiinalaisten hallinnassa olevien alueiden asuttaminen israelilaisten toimesta Israelin hallituksen siunauksella. 

Samaan aikaan merkittävä osa israelilaisista vastustaa siirtokuntia ja haluaisi löytää rauhanomaisia tapoja maakiis-

tan ratkaisemiseksi palestiinalaisten kanssa. Rauhanneuvotteluja on käyty yli 25 vuoden ajan, mutta ne eivät ole 

toistaiseksi tuoneet ratkaisua konfliktiin.
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PÄIVITTÄINEN MATKAOHJELMA
1. PÄIVÄ: HELSINKI – TEL AVIV – JERUSALEM (PE 18.11.2022)

Lähdemme illalla klo 18:30 Finnairin lennoilla Helsingistä Tel Aviviin. Saavumme Tel Avivin 

lentokentälle, Ben Gurioon, klo 22:55 paikallista aikaa. Lentokentältä lähdemme bussilla 

Jerusalemiin ja kirjaudumme hotelliin.

2. PÄIVÄ: VIA DOLOROSA – MASADA – KUOLLUTMERI  
(LA 19.11.2022)

Tapaamme aamulla suomenkielisen paikallisoppaan, joka on seurassamme koko 

matkan ajan. Aloitamme päivän kävelyretkellä vanhankaupungin halki. Retki 

vie meidät vuosisatoja ajassa taaksepäin. Viittaukset Raamatun kertomuksiin 

tekevät monista paikoista tuttuja kuten Bethesdan allas, jossa Jeesus paransi 

sairaan miehen tai Lithostrotoksen kivipiha, jossa roomalaisten uskotaan 

tuominneen Jeesuksen. Ohitamme vaikuttavan Hadrianuksen kaaren, jonka luona 

Pontius Pilatuksen uskotaan pitäneen Raamatusta tutun Ecce Homo -puheensa. 

Seuraamme Via Dolorosaa, jota pitkin Jeesus kulki ristiinnaulittavaksi ja joka on 

nykyään kristittyjen pyhiinvaelluskohde.

Kävelemme juutalaiskortteleiden poikki Länsimuurille. Tuhansia vuosia 

vanha Länsimuuri on Toisen juutalaistemppelin viimeinen jäljellä oleva osa ja 
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maailman tärkein juutalainen rukouspaikka. Tänne miljoonat rukoilijat ympäri maailman tuovat 

rukouskirjeitä muurin halkeamiin.

Ohitamme Cardo Maximus -kadun roomalaiset jäänteet ennen kuin jatkamme itämaisen basaarin 

halki. ”Suk” (arabiaksi markkinapaikka) koostuu kapeista vanhoista kujista. 

Seuraava kohteemme on Negevin autiomaassa 400 metrin korkeudella sijaitseva lähes 

myyttinen Masadan linnoitus. Vuonna 1838 löydetyn linnoituksen on todettu olevan kuningas 

Herodes Suuren ajoilta. Linnoitusta ympäröi 1600 metriä pitkä muuri, jossa oli aikanaan 27 

tornia. Juutalaiset selootit valloittivat kyseisen roomalaiskaupungin juutalaisten kansannousun 

aikana vuonna 66. Seitsemän vuotta myöhemmin roomalaiset valtasivat kaupungin 

takaisin. Historioitsija Josephuksen mukaan asukkaat tekivät joukkoitsemurhan ennen kuin 

roomalaisten 15 000 sotilaan armeija murtautui sisään, josta todistavat myös linnoituksen 

arkeologiset löydöt. Masada hyväksyttiin ensimmäisenä israelilaisena kohteena Unescon 

maailmanperintöluetteloon vuonna 2001. Nousemme köysiradalla Masadan linnoitukseen, jossa 

saamme opastetun kävelykierroksen.

Jatkamme matkaa Juudean aavikon halki ja ihailemme 

autiomaan maisemia. Saavumme Kuolleenmeren alueelle, maan 

alhaisimmalle paikalle. Pidämme lounastauon ennen saapumista 

Kuolleenmeren rannalle.

Kuolleenmeren rannalla pääsemme kokeilemaan mineraalipitoista 

mutaa ja erittäin suolaista merivettä, joka tunnetaan parantavista 

ominaisuuksistaan. Monet hakevat täältä apua erilaisiin 

ihosairauksiin. Nykyisin alue houkuttelee myös vesiurheilijoita 

ja lomanviettäjiä. Ehdimme uida meressä ennen paluuta 

Jerusalemiin. Nautimme yhteisen illallisen hotellissa.
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3. PÄIVÄ: BETLEHEM – JERUSALEM (SU 20.11.2022) 

Aloitamme päivän vierailulla Temppelivuorelle, joka symboloi Abrahamin kolmea uskontoa – 

juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Al-Aqsan moskeija on islamin kolmanneksi tärkein moskeija 

Mekan Masjid al-Haramin ja Medinan al-Masjid an-Nabawin jälkeen. Pihalle mahtuu yli 300 000 

rukoilijaa, mikä tekee siitä yhden maailman suurimmista moskeijoista. Moskeijaan pääsevät vain 

muslimit, joten näemme moskeijan ulkopuolelta.

Skopusvuorella sijaitseva Jerusalemin heprealainen yliopisto on perustettu vuonna 1925. Vuonna 

2021 Centre for World University Rankingin mukaan yliopisto oli maailman 64. paras. Yliopiston 

ensimmäisten johtokuntien jäseniä ovat olleet esimerkiksi Albert Einstein, Sigmund Freud, Martin 

Buber ja Chaim Weizmann. Israelin pääministereistä neljä on yliopiston alumneja. Nautimme lounaan 

yliopiston läheisyydessä.

Vierailemme Öljymäellä, josta näemme Jerusalemin luultavasti tunnetuimmat näkymät – 

Kalliomoskeijan kiiltävän kupolin ja ylösnousemuskirkon hopeanharmaat kupolit. Öljymäellä sijaitsi 

aikoinaan valtava Eleonan kirkko Konstantinuksen ajalla. Perimätiedon mukaan kirkko rakennettiin 

luolan päälle, jossa Jeesus opetti opetuslapsiaan rukoilemaan Isä meidän -rukousta. Laskeudumme 

vuorelta jalan vanhan juutalaisen hautausmaan ja Getsemanen puutarhan läpi.

Matka jatkuu Betlehemiin, jossa vierailemme syntymäkirkossa. Keisari Konstantinus Suuren 

300-luvulla rakennuttama kirkko on yksi maailman vanhimmista yhä käytössä olevista kirkoista.
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Uskonnollisten ja historiallisten kohteiden lisäksi näemme Betlehemissä myös jotain aivan muuta: 

Banksyn kuuluisan graffitin ”Girl Frisking The Soldier”. Banksy on tuntemattoman taiteilijan käyttämä 

nimi. Graffititaiteilijan uskotaan syntyneen lähellä Bristolia Englannissa, ensimmäinen teoksensa 

ilmestymispaikalla. Banksy on ehkä kaikkien aikojen kuuluisin taiteilija satiirisen graffitin genressä, 

ja hänen teoksiaan on myyty jopa 20 miljoonalla eurolla. Betlehemin maalaus on yksi yhdeksästä 

Banksyn vuosina 2005–2007 tekemästä maalauksesta Israelin ja Länsirannan välisen 680 kilometriä 

pitkän muurin palestiinalaispuolella. Näemme Banksyn Walled-off hotellin, joka valmistui maaliskuussa 

2017.

Bethlehem University of the Holy Land -yliopisto on vuonna 1973 kristillisiin ja katolisiin arvoihin 

perustettu oppilaitos. Yliopisto pyrkii tarjoamaan kaikille nuorille pääsyn laadukkaaseen 

korkeakoulutukseen monimuotoisuutta kunnioittaen ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistäen. 

Yliopisto on avoin kaikkien uskontojen edustajille.

4. PÄIVÄ: RAMALLAH – BIRZEIT – TAYBETH (MA 21.11.2022) 

Ramallah, Rãm Allãh, on kaupunki Länsirannalla, Jerusalemin 

pohjoispuolella. Vuoden 1993 Oslon rauhansopimuksen jälkeen 

Ramallah päätyi palestiinalaishallinnon alaiseksi ja on nyt sen keskus 

Länsirannalla. Vanhan Ramallahin rakennuksissa on muurauksia 

Herodes Suuren ajalta, mutta täydellisiä rakenteita ei 1000-luvun 

ristiretkiä edeltävältä ajalta ole säilynyt.

Ramallahissa, suomeksi ”jumalan korkeus”, on nykyisin noin 30 

000 asukasta. Vierailemme kaupungissa turvallisuuden ja poliittisen 

tilanteen salliessa tai vaihtoehtoisesti teemme toisen kiertoajelun. 

Käymme Arafatin haudalla ja lounastamme paikallisessa ravintolassa.
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Palestiinan Birzeitin kaupungissa alun perin tyttökouluna aloittaneesta korkeakoulusta on tullut 

vuosisataisen historiansa aikana Palestiinan arvostetuin yliopisto. Birzeitin yliopistolla on ollut 

laaja merkitys yhteisön kulttuurille ja se on synnyttänyt alueelle monikulttuurisen kampuksen.

Vierailemme Taybeh Beer Breweryn panimossa. Maistelemme panimon tuotteita ja kuulemme 

yrityksen sopeutumisesta poliittiseen tilanteeseen.

Myöhään iltapäivällä ajamme Jordanin laakson poikki Galileanmeren alueelle. Ginosar oli alun perin 

maatalouskollektiivi, mutta nyt sen ensisijainen tulonlähde on matkailu. Yövymme kaksi yötä Nof 

Ginosarin kibbutsihotellissa kauniin Arbel-vuoren kupeessa, Galileanmeren rannalla. Nautimme 

yhteisen illallisen hotellissa.

5. PÄIVÄ: GALILEAN MERI – GOLANIN KUKKULAT – KIBBUTSI (TI 22.11.2022)

Pohjoiseen Hulan laaksoon suuntautuvalla retkellä näemme Nimrodin linnoituksen Hermon-vuoren 

juurella. Nimrodin linnoitus vartioi Libanoniin nykyisin kuuluvasta Tirosta saapuvaa tietä, joka 

aikoinaan kulki Välimeren rannikolla Hulan laakson ja Baniaksen kautta Damaskokseen. Kun 

ristiretkeläiset menettivät linnoituksen Saladinille linnoitusta laajennettiin. Mamelukkien Bilik 

viimeisteli linnoitusta vuonna 1275 ja ikuisti sen kivikirjoituksella, joka on edelleen nähtävissä.

Jatkamme Golanin kukkuloille ja nautimme Bentalin vanhan sotilasaseman kauniista maisemista.

Golanin kukkuloiden alueelta avautuvat näkymät Jordanjoen ylälaaksoon. Alue oli uloimman 

Lounais-Syyrian osa vuoteen 1967 saakka, jolloin Israel miehitti sen. Joulukuussa 1981 Israel liitti 

hallussaan olevan Golanin hallintoalueeseensa.
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Golan on strategisesti ja sotilaallisesti merkittävä alue, mutta ennen kaikkea makean veden 

lähteenä. Galileanmeri rajoittuu osittain Golanin kukkuloihin ja on siten Israelin tärkein makean veden 

allas. Toistuvasti järjestetyt rauhanneuvottelut alueen hallinnasta eivät ole johtaneet tulokseen ja 

toistaiseksi kestävää sopimusta ei ole solmittu.

Nautimme kevyen lounaan näköalaravintolassa ennen osallistumista kuuluisan Golan Heights -viinitilan 

maistelukierrokselle. Viinitila sijaitsee Katzrinissa. Tilan omistaa kahdeksan israelilaista moshavia ja 

kibbutsia, jotka myyvät myös viinirypäleitä. Tilan ensimmäinen vuosikertaviini tuotettiin 1984.

Iltapäivällä tutustumme Ginosarib-kibbutsiin. Kollektiivisia, perinteisesti maataloudesta toimeentulonsa 

saavia kibbutseja alettiin perustaa jo vuonna 1909. Kibbutsien perustana ovat yhteisölliset arvot, 

jäsenten välinen tasa-arvo ja ruumiillinen työ. Kibbutseilla oli merkittävä rooli toisen maailmansodan 

jälkeen Euroopasta pakenevien juutalaisten asuttamisessa. Maanviljelyn ovat nykyään tulonlähteenä 

osittain syrjäyttäneet muut alat kuten teollisuus ja teknologia. Nautimme päivällisen Tiberiassa 

Galileanmeren länsirannalla. Kaupunki on nimetty keisari Tiberiuksen mukaan. Päivällisen jälkeen 

palaamme kibbutsihotelliimme. 

6. PÄIVÄ: NASARET –  TZIPORIN KANSALLISPUISTO (KE 23.11.2022)

Vierailemme Korazimin tasangolla sijaitsevalla Autuuksien vuorella, jossa Jeesuksen uskotaan 

pitäneen vuorisaarnan. Kukkulan korkeus on itse asiassa negatiivinen noin 25 metriä merenpinnan 

alapuolella, mutta lähes 200 metriä Galileanmeren yläpuolella. Kukkulalta voi halutessaan kävellä alas 

Galileanmerelle.

Jatkamme Kapernaumiin katsomaan kaupunkia, joka oli Jeesuksen asuinpaikka. Matka jatkuu 

Nasaretiin, jossa vierailemme Marian ilmestyksen kirkossa, Pyhän Joosefin kirkossa ja Marian kaivolla, 

joka oli muinaisen Nasaretin ainoa vesilähde. Lounas nautitaan omatoimisesti.
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Muinainen Sepforisin kaupunki sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Nasaretista. Tämä 

oli Galilean hallinnollinen ja henkinen pääkaupunki, ”rauhan kaupunki”. Muinaisen antiikin 

Sepforiksen (hepr. Tzipori) kaivaukset ovat osoittautuneet yhdeksi Galilean kiehtovimmista tämän 

päivän kaivauksista ja todistavat erittäin moniarvoisista kulttuureista vuosisatojen saatossa. 

Rakennuksiin kuuluu muiden muassa roomalainen teatteri, juutalaiskorttelit, rituaalikylpylät, kirkot 

ja synagoga, jossa on taidokkaita mosaiikkeja. Vierailun jälkeen ajamme takaisin hotelliimme, 

jossa nautimme päivällisen.

  

7. PÄIVÄ: AKKO (ACRE) – HAIFA – TEL AVIV (TO 24.11.2022)

Vierailemme Akkon kaupungissa (Acre), joka 

oli kanaanilaisten ja foinikialaisten satama ja 

ristiretkeläisten linnoitus. Vierailemme Akkon 

linnakkeessa, ritarisaleissa ja värikkäällä torilla.

Acren ristiretkeläiskaupungin uskotaan olevan 

vähintään 5000 vuotta vanha. Kaupunki sijaitsee 

niemekkeellä Akkonlahden pohjoisimmassa 

päässä. Strategisen sijaintinsa vuoksi kaupunkia 

pidettiin pitkään ”Palestiinan avaimena”. Akkossa 

on tehty kaivauksia ja sitä on entisöity laajalti 

viime vuosina. Vanhankaupungin rakennuksia 

on peruskorjattu vuoden 2001 jälkeen, jolloin 

kaupungista tuli Unescon maailmanperintökohde. 
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Ottomaanien valtakaudella ristiretkeläisten rakennusten raunioille rakennettiin uusia rakenteita. 

Akko on yksi harvoista ottomaanien muurien ympäröimistä kaupungeista ja monet sen 

linnoituksista, moskeijoista, khan-kauppapaikoista ja kylpylöistä ovat säilyneet.

Nautimme herkullisen kalalounaan Uri Burissa, yhdessä Lähi-idän parhaista ravintoloista. Lounaan 

jälkeen ohitamme Pohjois-Israelin pääkaupungin Haifan maisematiellä, joka tarjoaa laajat näkymät 

Haifan kaupunkiin ja merelle. Jos aika sallii, vierailemme kauniissa Bahai-puutarhassa, joka on osa 

Bahai-uskonnon maailmankeskusta.

Myöhään iltapäivällä ajamme Tel Aviviin ja kirjaudumme sisään hotelliimme kolmeksi seuraavaksi 

yöksi. Nautimme yhteisen illallisen hotellissa.

8. PÄIVÄ: TEL AVIV – JAFFA (PE 25.11.2022)   

Vuonna 1909 perustettua Tel Avivia kutsutaan valkoiseksi 

kaupungiksi sen valkeiden Bauhaus-tyylisten ja modernia 

arkkitehtuuria edustavien rakennusten vuoksi. Arkkiteh-

tonisen perintönsä ansiosta kaupunki valittiin Unescon 

maailmanperintöluetteloon vuonna 2003.

Tel Aviv on Israelin suurin metropolialue, joka kiehtoo kau-

niilla rannoilla, kulttuuritarjonnalla, ravintoloilla ja vilkkaal-

la yöelämällä. Tel Aviv on muuta Israelia sekulaarimpi. Se 

on myös talous-, rahoitus- ja teknologiamaailman keskus. 
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Kaupunki ja sen ympäristö tunnetaan myös nimellä Silicon Wadi, joka on Piilaakson israeli-

lainen vastine.

Modernin Tel Avivin vieressä sijaitsee Jaffa, jonka on sanottu olevan maailman vanhin 

käytössä oleva satamakaupunki. Jaffa on mainittu muinaisissa egyptiläisissä kirjoituksissa 

sekä heprealaisessa että kristillisessä Raamatussa. Kaupungissa on lukuisia historiallisia 

monumentteja ja perinteistä Lähi-idän tunnelmaa. Nykyään nämä kaksi toisistaan erilaista 

kaupunkia täydentävät toisiaan ja niillä on virallisesti yhteinen nimi, hepreaksi Tel Aviv-Yafo.

Vierailemme vanhassa Jaffassa ja sen satamassa ja näemme talon, jossa Simon Pietarin 

sanotaan nähneen näyn. Lounasaikaan saavumme Carmel Marketille, Tel Avivin kuuluisille 

markkinoille. Vierailemme oppaamme johdolla kojuilla ja kuulemme kiehtovia tarinoita 

sekä maistelemme paikallisia erikoisuuksia. Kierroksen jälkeen on omaa aikaa kierrellä 

markkinoilla.

Iltapäivällä voi tutustua omatoimisesti Tel Aviviin, shoppailla suurissa ostoskeskuksissa, 

pyöräillä kävelykadulla tai kävellä Tel Avivin uudessa satamassa. Illallinen nautitaan 

omatoimisesti.

9. PÄIVÄ: TEL AVIV – CAESAREA (LA 26.11.2022)   

Aloitamme päivän vierailemalla Caesarea Maritimassa, josta kuningas Herodes loi Juudean 

toiseksi suurimman kaupungin Jerusalemin jälkeen. Kaupunki sai 12 vuodessa suuren sata-

man, amfiteatterin ja akveduktin. Nautimme lounaan Caesarea Maritimassa.
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Vierailemme myös Karmelvuorella, jonka korkeus on vain 552 metriä merenpinnan yläpuo-

lella, mutta jonka sijainti on poikkeuksellisen vaikuttava. 1200-luvulla joukko erakkoja 

perusti vuorelle luostarin, jonka säännöt karmeliittamunkkien uskotaan omaksuneen.

Luostarista on upea näkymä Harmagedonin laaksoon. Harmagedon kuvataan Ilmestys-

kirjassa viimeisenä hyvän ja pahan taistelukenttänä. Nimestä on tullut myös parafraasi 

maailman tuholle. Karmelvuorella on edelleen useita pienempiä druusien asuttamia siirto-

kuntia. Druusit muodostavat pienen, uskonnollisetnisen ryhmän Libanonissa, Israelissa, 

Syyriassa ja Jordaniassa. Druusit puhuvat arabiaa eikä heitä pidetä muslimeina, vaikka 

uskonto pohjautuu islamiin. Palaamme Tel Aviviin, illallinen nautitaan omatoimisesti.

10. PÄIVÄ: TEL AVIV (SU 27.11.2022)

Tämä päivä on varattu omalle ohjelmalle, jonka voi viettää rannalla, tehden ostoksia tai 

miten kukin itse haluaa. Illalla kokoonnumme jäähyväisillalliselle.

11. PÄIVÄ: TEL AVIV – HELSINKI (MA 28.11.2022)   

Aloitamme päivän vierailemalla Suomen suurlähetystössä. Vierailun jälkeen omatoimista 

ohjelmaa Tel Avivissa. Meillä on käytössä päivähotelli, jossa voi lepäillä lentokentälle 

lähtöön saakka. Lennämme Finnairin lennolla klo 23:45 Helsinkiin, jonne laskeudumme 

tiistaina klo 04:30.

TERVETULOA MUKAAN!
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PAIKALLISET LAIT JA TAVAT

Juutalaisuus on läsnä Israelin jokapäiväisessä elämässä. Suuri osa väestöstä noudattaa ainakin 

osittain juutalaisuuden tapoja ja viettää juutalaisia juhlapäiviä. Suurin osa kaupoista on suljettu 

perjantaista lauantaihin juutalaisten lepopäivän, sapatin, aikana. Suurkaupungeissa monet 

ravintolat, elokuvateatterit ja yökerhot ovat kuitenkin avoinna myös pyhäpäivinä. Kaupat ovat 

avoinna sunnuntaisin.

Matkailijoiden on kohteliasta pukeutua ympäristön ja kulttuurin mukaan ja välttää liian paljas-

tavaa pukeutumista. Suosittelemme olka- ja kyynärpäät sekä polvet peittäviä vaatteita. Tämä 

koskee erityisesti vierailuja uskonnollisissa kohteissa, mutta myös liikkumista tietyillä alueilla, 

kuten Jerusalemin ultraortodoksisissa kortteleissa ja Länsirannalla. Naisten kannattaa pitää 

mukana huivia, jota voi käyttää tarvittaessa.

Kameroita tulee käyttää harkiten. Sotilaallisia kohteita, sotilaita ja poliiseja ei saa kuvata. Myös 

muslimialueilla ja ortodoksijuutalaisilla alueilla olevia ihmisiä kuvattaessa tulee olla varovainen.

TURVALLISUUS JA MAAHANTULO

Israelin turvallisuustilanne saattaa muuttua nopeasti ja matkaohjelmaa voidaan muuttaa 

lyhyelläkin varoitusajalla, erityisesti Länsirannan ja Jerusalemin osalta. Levottomuudet ovat usein 

paikallisia ja koskevat harvoin tunnettuja kohteita. Tiesulut ovat melko yleisiä, mikä voi johtaa 

viivästyksiin. Matkailijoita kehotetaan valppauteen, varsinkin väkijoukoissa. Jokaisen on aina 

voitava todistaa henkilöllisyytensä.

Toisinaan myös Suomen kansalaiset, joilla on ollut passissaan viisumi/tuloleima Malesiasta, 

Syyriasta tai Iranista ovat kohdanneet hankaluuksia ja viivästyksiä maahantulossa, vaikka he 

Suomen kahdenvälisen viisumivapaussopimuksen mukaan voivat saapua Israeliin ilman viisumia.

Seuraamme turvallisuustilannetta reaaliajassa paikallisen yhteyshenkilömme kautta ja nouda-

tamme Suomen ulkoministeriön matkustussuosituksia.

Matkustajien tulee täyttää maahantulolomake viimeistään 10 päivää ennen lähtöä. Lähetämme 

tästä tiedot myöhemmin, koska säännökset voivat muuttua ennen matkaa.

COVID-19 INFO
Tällä hetkellä Israeliin saavuttaessa ei mukana tarvitse olla rokotustodistusta tai todistusta 

negatiivisesta PCR-testistä.
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MATKAN HINTA

Matkan hinta on 3990 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa. Pyynnöstä järjestämme myös yhden hengen 
huoneita. Yhden hengen lisämaksu on 995 euroa. Ilmoittautumismaksu on 450 euroa, joka maksetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä. Loppulasku erääntyy 5 viikkoa ennen matkalle lähtöä.

Hintaan sisältyy seuraavat palvelut: Edestakaiset lennot Helsinki–Tel Aviv–Helsinki, bussikuljetukset ohjelman 
mukaisesti, kuljettajan palvelut, majoitukset, ohjelman mukaiset lounaat ja päivälliset (7 päivällistä, joista 
kolme viinin kera, 6 lounasta, maistelukortti Carmel Marketissa), sisäänpääsymaksut ja vierailut ohjelman 
mukaisesti, suomenkielisen oppaan palvelut koko vierailun ajan, suomenkielinen asiantuntija Hannu Juusola, 
joka pitää kaksi tai kolme luentoa matkan aikana, whisper-kuulokkeet opastuksia varten, Alumniyhdistyksen 
edustaja.

Matkustaja vastaa lisäksi seuraavista kuluista: Ateriat ja juomat, joita ei ole mainittu ohjelmassa, juomarahat 
oppaalle ja kuljettajalle, matkavakuutus ja peruutusturva.

LENNOT

18.11.2022     AY1979 Helsinki – Tel Aviv  18:30–22:55 
28.11.2022 AY1980 Tel Aviv – Helsinki    23:45–04:30 (+1) 

HOTELLIT

18.–21.11.2022 Eya Hotel, Jerusalem 
  https://smarthotels.co.il/en/our-hotels/eyal/

21.–24.11.2022 Kibbutz Degania B, Sea of Galilee 
  https://dganit.co.il/welcome-to-the-degania-bet-resort/

24.–28.11.2022 Tal by the Beach Hotel, Tel Aviv 
  www.atlas.co.il/tal-hotel-tel-aviv

Huomioi, että hotellien taso Israelissa ei välttämättä ole skandinaavista tasoa.

MATKAEHDOT
Osallistujien vähimmäismäärä on 25 henkilöä, matkalle on rajoitettu määrä paikkoja. Ilmoittautumiset 
viimeistään 16.9.2022. Pidätämme oikeuden matkan ohjelma-, hinta- ja aikataulumuutoksiin, jotka johtuvat 
liikennöitsijöistä, säästä, kurssivaihteluista, lentoveroista ja polttoaineen hinnankorotuksista. 

PERUUTUSEHDOT
27.9.2022 saakka   Ilmoittautumismaksu
28.9.–28.10.2022   50% matkan hinnasta veloitetaan
19.10.–2.11.2022   75% matkan hinnasta veloitetaan
3.11. jälkeen 100% matkan hinnasta veloitetetaan

PASSI, VIISUMI JA MAAHANTULOLOMAKE
Matkustajilla tulee olla mukana voimassaoleva passi ja sen täytyy olla voimassa 6 kuukautta maahan saapu-
misen jälkeen. Viisumia ei tarvitse hakea etukäteen, turistiviisumit saadaan maahan tulon yhteydessä. Jos 
passissa on leimat Syyriasta, Malesiasta tai Iranista, suosittelemme hakemaan uuden passin ennen matkaa.  
Jos teillä on kysyttävää muiden maiden leimoista, ottakaa meihin yhteyttä niin otamme selvää. Matkustajien 
tulee täyttää maahantulolomake viimeistään 10 päivää ennen lähtöä. Lähetämme tästä tiedot myöhemmin, 

koska säännökset voivat muuttua ennen matkaa.

MATKAVAKUUTUS
Matkustajilla tulee olla matkavakuutus, joka kattaa koronaan sairastumisen. Saavuttaessa maahan viran-
omaisille täytyy esittää vakuutusyhtiöltä saatu englanninkielinen todistus tästä.

VARAUKSET
Varaukset ja tiedustelut sähköpostitse matkatoimisto Axtoursin yhteyshenkilölle alumni@axtours.fi tai  
puh. 040 483 4950.

HUOM! Kun teet matkavarauksen, ilmoita koko nimesi juuri kuten se on passissa (kaikki etunimet). 

TIETOA MATKASTA


