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ALKUSANAT
Juutalaisten Euroopan kongressissa (European Jewish Congress, 
EJC) edustetut  42 kansallista juutalaisyhteisöä eri puolilla 
Eurooppaa kunnioittavat ja arvostavat suuresti poliisi- ja 
lainvalvontaviranomaisia ja ovat syvästi kiitollisia sitä rohkeudesta, 
omistautumisesta ja uurastuksesta, joita nämä osoittavat joka 
ikinen päivä varmistaakseen Euroopan juutalaisten turvallisuuden 
kodeissaan, hartaudenharjoituspaikoissaan ja kaupunkien kaduilla. 

Juutalaisyhteisöt kohtaavat tänä päivänä merkittäviä 
turvallisuushaasteita.

Juutalaisvastaisen väkivallan lisääntyessä Euroopan juutalaisten 
turvallisuuden vahvistaminen on välttämättömyys, joka vaatii suurempaa huomiota sekä 
asianmukaisten keinojen ja oikea-aikaisen toiminnan lisäämistä.

EJC pyrkii turvallisuus- ja kriisikeskuksen (Security and Crisis Center, jäljempänä SACC by 
EJC) kautta lisäämään turvallisuustietoutta yhteisössämme ja parantamaan kriisinhallintaa 
ja -kestävyyttä. Aivan kuten on olennaisen tärkeää luoda juutalaisten turvallista elämää 
tukevia rakenteita, yhtä tärkeää on luoda yhteyksiä kanssakansalaisiimme, tehdä yhteistyötä 
ja edistää molemminpuolista ymmärrystä.

Uskomme, että jakamalla tietoa kulttuuristamme ja uskonnollisista perinteistämme tämän 
oppaan kautta edistämme luottamuksen ja tunnettuuden rakentamista sekä autamme 
lainvalvontaviranomaisia ja kaikkia muita turvallisuusalan asiaankuuluvia toimijoita 
ymmärtämään paremmin tarpeitamme ja käsittelemään haasteitamme tehokkaammin. 
Samaan aikaan uskomme, että on ensisijaisen tärkeää antaa oma panoksemme 
eurooppalaiseen yhteiskuntaan, johon me tiiviisti kuulumme. Kerromme kokemuksistamme 
ja parhaista käytännöistämme toisille ihmisille, ja opimme vuorostamme heidän meille 
kertomistaan kokemuksista ja ajatuksista.

Tehkäämme yhdessä työtä rauhanomaisemman, turvallisemman ja suvaitsevaisemman 
Euroopan aikaansaamiseksi.

Tri Moshe Kantor
European Jewish Congress Puheenjohtaja
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JOHDANTO
Viime vuosina olemme havainneet uusien uhkatekijöiden ilmaantuvan Euroopassa. 
Vastuu Euroopan kansalaisten turvallisuudesta on ensisijaisesti viranomaisilla. 
Lainvalvontaviranomaisten ja syyttäjien tekemän olennaisen tärkeän työn ansiosta on 
estetty useita hyökkäyksiä.

Vaikka yhteistyöllä siviiliväestön ja lainvalvontaviranomaisten välillä on ollut ratkaiseva 
merkitys, sitä on kehitettävä edelleen. Erityisesti juutalaisiin yhteisöihin on kohdistunut 
kohdennetuista iskuista ja uhkauksista aiheutuvaa ylimääräistä painetta. Tavoitteemme 
on tämän oppaan avulla edistää viestintää lainvalvontaviranomaisten ja juutalaisyhteisöjen 
välillä.

SACC by EJC ja CEPOL (Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto) ovat yhdistäneet 
asiantuntemuksensa tarjotakseen tämän oppaan, jonka tavoitteena on antaa tarpeelliset 
tiedot juutalaisuuden perinteistä, juhlapäivistä ja muista kulttuurillisista näkökohdista. Nämä 
perinteet ovat usein vahvasti läsnä juutalaisyhteisöissä elävien henkilöiden arkielämässä.

Uskomme vahvasti, että on ensisijaisen tärkeää, että lainvalvontaviranomaisilla on 
tässä oppaassa esitetyt tiedot, jotta ne pystyvät ymmärtämään juutalaisyhteisöjen 
elämää paremmin ja toimimaan tehokkaammin kentällä sekä varmistamaan juutalaisten 
kansalaisten turvallisuus.

Tämä opas sisältää vastaukset moniin mielenkiintoisiin kysymyksiin – miksi juutalaiset 
hartaudenharjoittajat kävelevät synagogaan sapattina? Mikä on Rosh HaShana? Miksi 
joidenkin rakennusten ovenpieleen on kiinnitetty jotain? Mitä on juutalaisvastaisuus (eli 
antisemitismi) ja miten se voidaan tunnistaa?

Kehotamme kaikkia lainvalvonnasta vastaavia viranomaisia lukemaan tämän oppaan 
voidakseen jatkossakin kehittää tietotaitoaan ja antamaan panoksensa eurooppalaisen 
yhteisömme turvallisuuteen.

Ophir Revach
SACC by EJC – Toimitusjohtaja

Tohtori H. C. Detlef Schröder
CEPOL Toiminnanjohtaja



Si
sä

lly
slu

et
te

lo

JUUTALAISUUS
Johdanto

Juutalaisuuden aatteelliset suuntaukset

Juutalaisuus Euroopassa

JUUTALAISET PERINTEET
Juutalainen elämänkaari

Ruokavaliota koskevat säännöt

Synagoga

Sapatti

Juutalaiset juhlapäivät

Rosh HaShana

Jom Kippur

Sukkot

Simhat Tora

Hanukka

Tu bišvat

Purim

Pesah

Shavuot

Tisha be’av

 
YHTEISTYÖ JUUTALAISTEN YHTEISÖJEN KANSSA

ANTISEMITISMI
Antisemitismin alustava määritelmä

Antisemitismi nykypäivän Euroopassa

KEITÄ ME OLEMME

11

13

14

19

20

22

24

25

26

26

27

27

29

29

29

31

31

31

32

35

38

40



Käytännön opas juutalaisuuteen

- 10 - - 11 -

JUUTALAISUUS
Juutalaisuus on juutalaisen kansan uskonto. Juutalaisen 
väestön määräksi on arvioidaan noin 14,6–17,8 miljoonaa. 
Juutalaisuus on yksi vanhimmista yksijumalisista 
uskonnoista, ja sitä pidetään kymmenenneksi suurimpana 
uskontona maailmassa.

Toora on juutalaisuuden perustan muodostava teksti, joka 
pitää sisällään juutalaisen filosofian ja kulttuurin. Toora 
on osa Tanakh-tekstikokoelmaa, joka tunnetaan myös 
heprealaisena Raamattuna. Se sisältää muita tekstejä, 
harjoituksia, teologisia näkökantoja ja organisointimuotoja.

Juutalaisuus syntyi Lähi-idässä pronssikaudella, ja sillä on 
ollut vahva vaikutus kristinuskoon ja islamiin nykypäiviin 
saakka.
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Juutalaisuuden aatteelliset suuntaukset

Vuosien saatossa juutalaisuus on hajautunut useisiin haaroihin, joilla 
on erilaisia näkemyksiä eri asioissa ja elämäntavoissa. Aatteellisina 
pääsuuntauksina voidaan pitää seuraavia: ortodoksijuutalaisuus 
(haredit), moderni ortodoksijuutalaisuus, konservatiivinen juutalaisuus 
ja reformijuutalaisuus.

Ortodoksijuutalaisuus ja moderni 
ortodoksijuutalaisuus
Ortodoksijuutalaiset pitävät Tooraa juutalai-
suuden lakien ja etiikan päälähteenä, sellai-
sina kuin Jumala on ne antanut Moosekselle 
Siinain vuorella ja sellaisina kuin ne on tun-
nollisesti siirretty eteenpäin siitä lähtien. He 
noudattavat halakhaa (uskonnollinen laki), 
jota on tulkittava ja johon liittyvät kysy-
mykset on ratkaistava ainoastaan perinteis-
ten menetelmien mukaisesti ja aikakausien 
aikana muodostuneiden esimerkkien jatku-
mon perusteella.

Ortodoksijuutalaisten joukossa haredijuuta-
laiset noudattavat tiukimmin perinteitä ja 
ovat helpoimmin tunnistettavissa erityisen 
perinnevaatetuksensa takia. He pitävät ihon-
sa pääosin peitettynä ja miehillä on puvut ja 
naisilla mekot. Naimisissa olevat naiset peit-
tävät myös hiuksensa. Haredimiehet pitävät 
hapsuja, joita kutsutaan tzitzitiksi ja pää-
laen peittävää kipa-päähinettä, he kasvat-
tavat yleensä parran ja jotkut heistä pitävät 
mustaa hattua ja sen alla päälakipäähinettä.

Modernin juutalaisuuden seuraajat noudat-
tavat löyhemmin perinteitä ja pukeutuvat 
yleensä nykyaikaisesti. He ovat enemmän 
integroituneita maalliseen kulttuuriin ja 
yhteiskuntaan, eivätkä he ole tunnistetta-
vissa erottuvana ryhmänä, vaikka monet 
miehistä käyttävät kipaa päähineenä.

Konservatiivinen tai masorti- ja 
reformijuutalaisuus
Konservatiivinen tai masortijuutalai-
suus kehittyi Yhdysvalloissa 1900-luvun 
ensimmäisellä puoliskolla. Sen mukaan 
halakha on sitova, mutta aina suurten 
ulkoisten vaikutusten alainen. Konser-
vatiivit uskovat, että uskontoa on jatket-
tava muuttuvien olosuhteiden mukaisesti, 
eikä välttämättä aikaisemman esimerkin 
mukaisesti.

Reformijuutalaisuus, joka tunnetaan 
myös liberaalina tai edistyksellisenä 
juutalaisuutena, kehittyi Saksassa 
1930–1940-luvuilla. Siinä painotetaan 
uskon muuttuvaa luonnetta ja eettisten 
näkökohtien ylemmyyttä seremoniallisiin 
näkökohtiin nähden.

Juutalaisuuden liberaalimmat suuntauk-
set tulkitsevat sapatin tai kashrutin (ruo-
kasäännökset) noudattamista eri tavalla. 
Lisäksi naisista voi tulla rabbeja ja miehet 
ja naiset istuvat synagogassa yhdessä.

Maallistunut juutalaisuus
On myös paljon juutalaisia, jotka eivät kuulu 
mihinkään juutalaisuuden suuntaukseen 
ja jotka eivät noudata mitään perinteisiä 
lakeja, mutta jotka silti kokevat itsensä 
juutalaisiksi. Maallistuneet juutalaiset 
saattavat viettää juutalaisia juhlapäiviä 
kulttuurisista tai perheperinnesyistä, he 
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eivät yleensä noudata sapattia ja he juhlistavat elämänkaareen kuuluvia tapahtumia, kuten 
syntymää, avioliittoa ja kuolemaa maallistuneella tavalla. He eivät yleensä pukeudu millään 
erityisellä tavalla tai käytä kipaa.

Juutalaisen kulttuurin moninaisuus
Juutalaisuuden erilaisten suuntauksien – jotka eroavat toisistaan merkittävästi uskonnollisen 
noudattamisen tason suhteen – lisäksi juutalainen elämä on rikasta ja monipuolista, ja eroja 
on myös kulttuurin, maantieteellisen sijainnin ja etnisyyden perusteella. Yleisimmät näistä 
eroista ovat ashkenasijuutalaisten ja sefardijuutalaisten välillä.

Ashkenasijuutalaisuus kehittyi Keski- ja Itä-Euroopan diasporassa elävissä juutalaisissa 
väestöissä ja myöhemmin Länsi-Euroopassa. Perinteinen kieli oli jiddish. Sefardijuutalaisten 
alkuperä oli sen sijaan Iberian niemimaalla, ja myöhemmin sefardijuutalaiset asettuivat 
Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan, Levantin alueelle ja Kaakkois- ja Etelä-Eurooppaan. Hyvin pieni 
vähemmistö puhuu yhä ladinoa, joka on juutalais-espanjalainen kieli.

Kulttuurista tai uskonnon johonkin suuntaukseen kuulumisesta riippumatta monet 
juutalaiset kiinnittävät ovenpieleensä mezuzan. Mezuza on pieni koristeellinen kotelo, 
joka sisältää pergamentille kirjoitettuja hepreankielisiä jakeita. Uskonnollisen lain mukaan 
mezuza on kiinnitettävä talon jokaisen asuinkäytössä olevan huoneen oven ja tietysti talon 
pääoven oikeanpuoleiseen pieleen.

Juutalaisuus Euroopassa
Juutalaiset asettuivat Eurooppaan hellenistisen kauden aikana, hieman ennen Rooman 
valtakunnan nousua. Juutalaisten määrässä Etelä-Euroopassa ilmeni kuitenkin suurta 
kasvua Bar Kokhban kapinan (kapina Juudeassa Rooman valtakuntaa vastaan 132–136) 
kukistamisen jälkeen, kun tuhansia vankeja tuotiin Israelista Italiaan. Sieltä juutalaiset 
kulkivat Rooman valtakunnan muihin maihin ja muodostivat yhteisöjä Balkanin, Espanjan, 
Ranskan ja Saksan alueilla.

Juutalaisten vainoaminen Euroopassa lisääntyi sydänkeskiajalla kristittyjen ristiretkien 
yhteydessä, ja vainojen seurauksena monet juutalaisyhteisöt siirtyivät Itä-Eurooppaan. 
Lisäksi juutalaisten karkottamista Espanjasta vuonna 1492 seurasi uskollinen vaino ja 
pogromeja. Karkotetuksi joutui 40 000 - 100 000 juutalaista, mikä aiheutti monien juutalaisten 
siirtymisen Iberian niemimaalta muihin Euroopan maihin ja ottomaanien valtakuntaan. 

Useat tapahtuvat johtivat 1600-luvulta lähtien paluumuuttoon Itä-Euroopasta lännen 
kaupankäynnin keskuksiin. Tästä alkoi asteittaisen emansipaation aikakausi, mutta samalla 
myös juutalaisvastainen väkivalta lisääntyi. Vuonna 1933 Euroopassa oli yli yhdeksän 
miljoonaa juutalaista.

Holokausti, järjestelmällinen valtion tukema juutalaisten vainoaminen ja murhaaminen, 
johon natsihallinto ja sen liittolaiset ja yhteistyökumppanit syyllistyivät, johti kuuden 
miljoonan juutalaisen kuolemaan. Juutalaisväestö ei ole maailmanlaajuisesti vielä täysin 
elpynyt holokaustista, ja maailman väestöstä vain 0,2 prosenttia on juutalaisia.

Holokausti johti Euroopan juutalaisten demograafisen painopisteen siirtymiseen Venäjälle. 
Neuvostoliiton hajoaminen johti juutalaisten yhteisöjen ilmaantumiseen uudelleen 
Itävallassa, Saksassa ja muissa maissa. Euroopan juutalaisväestö on tällä hetkellä arviolta 
2,4 miljoonaa (0,3 prosenttia Euroopan väestöstä). 

Tänä päivänä Euroopan juutalaisten arkielämä on erilaista eri yhteisöissä. Kullakin yhteisöllä 
voi olla omat keskuksensa, koulunsa, nuorisoliikkeensä, sosiaaliset järjestönsä ja muita 
instituutioita, jotka ovat keskeisen tärkeitä sen normaalille olemassaololle.
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JUUTALAISET 
PERINTEET
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Juutalainen elämänkaari

Syntymä
Yksi tärkeimmistä juutalaisuuden määräyksistä on poikien ympärileikkaus. Perinteen mukaan 
ympärileikkausseremonia (hepreaksi ”Brit Milah”) suoritetaan poikavauvan kahdeksantena 
elinpäivänä, jollei sen lykkäämiseen ole lääketieteellistä syytä. Ympärileikkauksen suorittaa 
mohel (ympärileikkauksen tekijä). Brit voidaan järjestää synagogassa, mutta myös kotona 
tai muualla.

Bar / Bat Mitzvah
Kun pojat täyttävät 13 vuotta ja tytöt 12 
vuotta, he ovat juutalaisuuden mukaan vas-
tuussa teoistaan uskonnollisessa mielessä, 
ja heistä tulee siksi Bar tai Bat Mitsva. Siihen 
asti vanhemmat ovat vastuussa lastensa 
teoista. Monet perheet juhlivat Bar Mitsvaa 
perinteisen seremonian muodossa, mihin 
sisältyy Tooran lukeminen.  Pian sen jälkeen, 
kun poika on täyttänyt 13 vuotta, hänet kut-
sutaan sapattina synagogaan lukemaan Too-
rasta viikoittainen osio. Jotkut reformijuuta-
laiset suorittavat tämän seremonian myös 

tytöille. 

Häät 
Juutalaiset häät sisältävät useita osatekijöitä. 
Ensinnäkin, häät on pidettävä huppan 
(hääkatos) alla, sulhasen on annettava 
morsiamelle sulhasen omistama sormus, 
ketuba (avioliittosopimus) allekirjoitetaan 
ja luetaan ja sulhanen rikkoo jalallaan lasin 
vieraiden huutaessa mazel tov! (onneksi 
olkoon!). Tämä seremonia voi tapahtua missä 
tahansa, synagogassa tai muualla, mutta 
sitä ei voida suorittaa sapattina eikä useina 
juutalaisten juhlapäivinä ja muina erityisinä 
päivinä. Usein uskonnollisen seremonian 
jälkeen perhe järjestää juhlan ja tietysti lain 
edellyttämän lakisääteisen vihkiseremonian.

Kuolema ja suruaika 
Juutalaisuuteen kuuluu joukko 
kuolemantapauksia koskevia tapoja 
ja käytäntöjä, joita myös monet ei-
uskonnolliset juutalaiset noudattavat. Osa 
niistä saattaa vaihdella yhteisökohtaisesti. 
Lähes jokaisessa juutalaisessa yhteisössä 
on useita organisaatioita, jotka hoitavat 
tarvittavat järjestelyt hautajaismenoja 
varten juutalaisen tradition mukaisesti. 
Nämä organisaatiot huolehtivat vainajan 
valmistelemisesta hautaamista ja hautajaisia 
varten, ja tämä tehdään erittäin huolellisesti 
ja selkeiden sääntöjen mukaisesti. 
Juutalaisuudessa on tavanomaista, ettei 
vainajaa jätetä yksin kuolinhetken ja 
hautaamishetken välillä. Polttohautaus 
on kielletty. Ruumiinavaus on myös 
kielletty, ellei laki sitä vaadi. Hautajaisten 
jälkeen alkaa suruaika, shiva, joka kestää 
seitsemän päivää. Suruaika koskee vainajan 
ensimmäisen asteen sukulaisia. Suomessa 
juutalaisten hautauksesta huolehtii 
hautausapuyhdistys Chevra Kadisha.
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Ruokavaliota koskevat säännöt (kashrut)
Termillä kashrut tarkoitetaan sääntöjä, jotka määrittävät, minkä tyyppisten 
ruokien syöminen on sallittua tai kiellettyä juutalaisuuden mukaan.

Hepreankielinen sana kosher tarkoittaa, että tietty tuote on valmistettu ja 
tarjoiltu kaikkien kashrutin määräysten mukaisesti. Uskonnolliset juutalaiset 
syövät ainoastaan kosher-ruokaa, joka on merkitty kosher-merkinnällä. 
Kyseinen merkintä on osoitus siitä, että ruoka on valmistettu ja pakattu kaikkien 
kashrut-määräysten mukaisesti. Monet muut juutalaiset noudattavat vain 
joitakin kashrut-määräyksiä, eivätkä välttämättä niitä kaikkia.

Lihalle asetetaan tiettyjä vaatimuksia, jotta sitä voitaisiin pitää kosherina.

Nisäkkäiden on oltava kaksisorkkaisia ja märehtijöitä (siksi esimerkiksi sika 
ei ole kosher), kalassa on oltava suomut ja evät (esimerkiksi monni ei tästä 
syystä ole kosher) ja jotkut lintulajit ovat kosher (sellaisten lintujen syöminen, 
joita ei katkeamattoman perinteen mukaisesti ole syöty, ei ole sallittu). 
Nisäkkäät ja linnut on teurastettava tietyllä tavalla, jotta niitä voitaisiin pitää 
kosherina. Selkärangattomat, matelijat tai sammakkoeläimet eivät ole kosher. 
Kaikki vihannekset ja hedelmät sekä jauhot ja palkokasvit on tarkastettava ja 
puhdistettava ennen syömistä sen varmistamiseksi, etteivät ne sisällä hyönteisiä.

Eläinperäistä ruokaa on käsiteltävä samoin kuin eläintä, josta se on tuotettu. 
Toisin sanoen, munat ja maito ovat sallittuja vain, jos ne ovat peräisin eläimestä, 
jonka syöminen on sallittua kashrut-määräyksien mukaan (poikkeuksia tähän 
sääntöön on hunaja, joka on sallittua, vaikka mehiläiset ovat kiellettyjä). 

Lihan ja maidon sekoittaminen on kielletty. Niiden keittäminen tai syöminen 
yhdessä on kielletty. Uskonnolliset juutalaiset saattavat odottaa kuusi tuntia 
lihan syömisen jälkeen, ennen kuin he alkavat syödä taas maitotuotteita. Pareve 
(tai parve) tarkoittaa ruokaa, joka ei ole liha- eikä maitotuote. Kala kuuluu tähän 
ryhmään, sekä kaikki ruuat, jotka eivät ole eläinperäisiä. Munat luokitellaan 
myös pareve-ruoaksi, vaikka ne ovatkin eläinperäisiä tuotteita. Ruokaa, joka on 
valmistettu sapattia loukkaavalla tavalla, ei saa syödä.
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Synagoga

Uskolliset juutalaiset miehet (13 vuotta täyttäneet) rukoilevat 
tavallisesti kolme kertaa päivässä – aamulla, iltapäivällä ja illalla. 
Juutalaisessa kalenterissa on erityisiä ajankohtia, jolloin rukouksia on 
tätä enemmän.

Vaikka synagogat ovat avoinna kaikille juutalaisille, käytännön erottelu on yhä olevassa 
kulttuurillisen tradition mukaan (ashkenasijuutalaiset tai sefardijuutalaiset) ja suuntauksien 
mukaan (ortodoksi, konservatiivi, reformi, liberaali jne.). Sanan synagoga etymologinen 
merkitys on kokoontumistalo. Toinen nimitys, jota käyttävät pääasiassa ashkenasijuutalaiset, 
on shul, joka on jiddishkielinen sana synagogalle. Naiset on vapautettu rukoilemisesta 
synagogassa, mutta monet naiset käyvät synagogassa sapattina tai juhlapäivinä.

Ortodoksisynagogassa on erilliset alueet miehille ja naisille. Joissakin synagogissa on 
vain naisille varattu parveke. Synagogassa naiset peittävät hiuksensa ja miehet pukevat 
harteilleen rukousviitan (jota kutsutaan myös tallitiksi) ja rukoushihnan (tefillin eli pienet 
mustat nahkarasiat, jotka sisältävät pergamenttirullille kirjoitettuja Tooran jakeita). Myös 
miehet peittävät päälakensa.

Joissakin tapauksissa synagogaa käytetään myös yhteisökeskuksena, jolloin synagogassa 
on lisätiloja, kuten catering-tila, kosher-keittiö, uskonnollinen joulu, kirjasto, päiväkoti ja 
pieni kappeli päivittäisiä jumalanpalveluksia varten.
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Sapatti

Sapatti on viikoittainen lepo- ja hartauspäivä. Sapatti alkaa auringonlaskusta perjantai-ilt-
ana ja jatkuu noin 25 tuntia siihen asti, kunnes kolme tähteä ilmestyy näkyviin taivaalla lau-
antai-iltana. Sapatin noudattaminen on yksi tärkeimmistä juutalaisuuden määräyksistä, ja 
sen pääperiaate on pidättäytyminen työstä. Uskonnolliset juutalaiset yleensä pidättäytyvät 
työstä, kirjoittamisesta, tulen sytyttämisestä, sähkölaitteiden käytöstä, rahan käsittelystä, 
ajamisesta, ruuanlaitosta ja monista muista toiminnoista. Uskonnolliset juutalaiset, jotka 
noudattavat sapattia tiukasti, eivät tee mitään yllä kuvattuja kiellettyjä toimintoja, ellei ni-
iden suorittaminen ole välttämätöntä henkeä uhkaavassa tilanteessa. 

Sapatin aikana useampi juutalainen käy synagogassa ja jotkut heistä kävelevät sinne 
ajamisen sijaan.

Juutalaiset juhlapäivät

JUHLAPÄIVÄ 2020 2021 2022 2023 2024

Tu BiShvat 10.02 28.01 17.01 06.02 25.01

Purim 09-10.03 25-26.02 16-17.03 06-70.03 23-24.03

Pesah 08-16.04
27.03 - 
04.04

15-23.04 05-13.04 22-30.04

Shavuot 28-30.05 16-18.05 04-06.06 25-27.05 11-13.06

Tisha be’av 29-30.07 17-18.07 06-07.08 26-27.07 12-13.08

Rosh HaShana 18-20.09 06-08.09 25-27.09 15-17.09 02-04.10

Jom Kippur 27-28.09 15-16.09 04-05.10 24-25.09 11-12.10

Sukkot 02-10.10 20-28.09 09-17.10
29.09– 
07.10

16-24.10

Simhat Torah 11.10 29.09 18.10 08.10 25.10

Hanukka 10-18.12
28.11–  
 06.12

18-26.12 07-15.12
25.12 –  
02.01
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Rosh HaShana (juutalainen uusi vuosi)
Rosh HaShana merkitsee uuden vuoden alkua juutalaisuuden 
mukaan, ja se on maailman luomisen perinteinen juhlapäivä. 
Etymologisesti ”rosh” on heprean kieltä ja tarkoittaa 
päätä, ”ha” on määräinen artikkeli ja ”shana” tarkoittaa 
vuotta. Juutalaisen uuden vuoden alkuperä liittyy 
maanviljelysyhteiskuntien talousvuoden alkuun.

Juutalainen kalenteri perustuu kuun vaiheisiin, joten Rosh 
HaShana voi sijoittua mille tahansa päivälle syyskuun alusta 
lokakuun alkuun. Se alkaa auringonlaskusta ja jatkuu kaksi 
päivää.

Rosh HaShanaa edeltävät päivät on perinteisesti omistettu 
katumukselle. Rukouksia on enemmän ja siksi synagogat 
ovat yleensä tavallista ruuhkaisempia tähän vuoden aikaan.

Jom Kippur (sovituspäivä) 
Jom Kippur on juutalaisen kalenterin pyhin päivä, ja sitä pidetään 
”sapattien sapattina”. Jom Kippur tarkoittaa Rosh HaShanasta 
alkaneen ajanjakson, joka tunnetaan juutalaisuudessa nimellä 
”High Holy Days”, päättymistä. Tämän päivän teemoja ovat sovitus 
ja katuminen, ja siihen liittyy perinteisesti 25 tunnin paasto. 
Etymologisesti ”Jom” on heprean kieltä ja tarkoittaa ”päivä”, ja 
”Kippur” on alkujaan tarkoittanut ”sovittaa”.

Jom Kippur on rukousten osalta ainutlaatuinen siinä mielessä, että 
toisin kuin muina vuodenpäivinä, Jom Kippur -juhlan aikana on viisi 
rukoustilaisuutta. Monet uskonnolliset juutalaiset viettävät Jom 
Kippur -juhlan aikana suurimman osan päivästä synagogassa, ja 
muut voivat kävellä synagogasta kotiin ja takaisin useita kertoja 
saman päivän aikana. Monille maallistuneille juutalaisille Jom Kippur 
on ainoa aika vuodessa, jolloin he käyvät synagogassa.

Sukkot (lehtimajajuhla) 
Sukkot on juhlapäivä, jolla on kaksi tar-
koitusta. Ensimmäinen liittyy maanvilje-
lyyn – se tarkoittaa sadonkorjuuajan päät-
tymistä Israelissa ja siksi se tunnetaan 
myös sadonkorjuujuhlana. Juhlan toisena 
tarkoituksena on muistaa Israelin kansan 
Exodusta. Sukkot on yksi kolmesta pyhiin-
vaellusjuhlasta, ja sen kesto on diasporas-
sa kahdeksan päivää. Tämän juhlan aikana 
jotkut saattavat rakentaa ja viettää aikaa 
suka-majassa, joka on kasvimateriaaleilla, 
kuten palmunlehvillä, katettu seinät omaa-
va rakenne. 

Simhat Tora    
Simhat Tora -juhlaa vietetään heti Sukkot-
juhlan jälkeen, ja se tarkoittaa sitä, että 
Toora on luettu vuoden mittaan loppuun ja 
sen lukeminen aloitetaan taas alusta. Tätä 
juhlaa vietetään pääasiassa synagogassa, 
kun kaikki Toora-kääröt otetaan samalla 
kertaa ulos arkista. Se on hyvin juhlallista 
aikaa, ja monet perheet osallistuvat juhlan 
viettoon synagogissa.
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Hanukka (valon juhla)
Hanukka on kahdeksan päivää kestävä juhla, 
joka voi ajoittua mille tahansa gregoriaanisen 
kalenterin päiville marraskuun lopusta joulukuun 
loppuun. Silloin juhlistetaan makkabilaisten 
voittoa kapinassa seleukidi-imperiumia 
vastaan, Jerusalemissa sijainneen temppelin 
uudelleenvihkimistä ja menoran sytyttämistä. 

Hanukka-juhlan aikana sytytetään 
yhdeksänhaaraisen kynttilänjalan, menoran, 
kynttilät. Kunakin iltana sytytetään yksi uusi 
kynttilä, kunnes kaikki kynttilät sytytetään 
yhdessä. Hanukka-juhlan tapoihin kuuluu myös 
hyrrällä leikkiminen ja öljypohjaisten ruokien 
syöminen. Tämän juhlan aikana avoimilla julkisilla 
paikoilla suoritetaan julkisia menora-kynttilöiden 
sytyttämisseremonioita.

Purim
Purim-juhlassa juhlistetaan Persian juutalaisten 
pelastumista 400-luvulla eaa. Purim-juhlan 
viettoon kuuluu ruoka- ja juomalahjojen 
antaminen, hyväntekeväisyyslahjoitukset 
köyhille, naamiaisastut ja -naamiot, juhla-
aterioiden syöminen ja Esterin kirjan lukeminen 
julkisesti, tavallisesti synagogissa. Tämän juhlan 
aikana ihmiset, erityisesti lapset, pukeutuvat 
naamiaisasuihin, mikä on havaittavissa pääasiassa 
juutalaisten koulujen ja muiden yhteisötilojen 
lähettyvillä.

Tu bishvat 
Tu bishvat on juutalainen puiden uusi vuosi. Sitä 
juhlitaan ympäristötietoisuuden päivänä.
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Pesah (pääsiäisjuhla)
Pesah-juhla on erittäin tärkeä juutalainen juhlapäivä, ja se on yksi kolmesta 
pyhiinvaellusjuhlasta. Tavallisesti se ajoittuu maalis- tai huhtikuulle ja kestää kahdeksan 
päivää. Nykyään Pesah-juhlan tarkoituksena on juhlia juutalaisten Exodusta vanhan 
Egyptin orjuudesta, mutta aikaisemmin historiassa, temppelin olemassaolon aikaan, 
se oli maanviljelyyn ja vuodenaikaan liittyvä juhla. Pesah-juhlan tunnusomaisin ruoka 
on hapattamaton matsa-leipä, joka tehdään vain jauhoista ja vedestä ja jolla korvataan 
nostatetut tuotteet, jotka eivät ole perinteisesti sallittuja Pesah-juhlan aikana.

Tisha be’av
Tisha be’av on juutalaisen kalenterin 
surullisin päivä. Se on 25 tunnin paastopäivä, 
jota vietetään juutalaisten historian aikana 
tapahtuneiden tragedioiden, mukaan lukien 
toisen temppelin tuhoutuminen, muistoksi. 
Tisha be’av ajoittuu gregoriaanisessa 
kalenterissa yleensä heinä- tai elokuulle. 
Tisha be’av -juhlan aikana monet 
juutalaiset osallistuvat tavallista pidempiin 
rukoustilaisuuksiin synagogissa.

Shavuot (helluntai)
Shavuot-juhla on myöskin juhla, jolla on 
kaksi tarkoitusta. Juhlaa vietetään sen 
muistoksi, kun Jumala antoi Tooran Israelin 
kansalle, ja samalla sen tarkoituksena on 
juhlia vehnän sadonkorjuuta Israelissa. 
Juhla on kaksipäiväinen, ja se on yksi 
vähemmän tutuista juutalaisista 
juhlapäivistä diasporassa eläville 
maallistuneille juutalaisille. Perinteisesti 
juutalaiset syövät enemmän maitotuotteita 
Shavuot-juhlan aikana.



- 33 -- 32 -

YHTEISTYÖ JUUTALAISTEN 
YHTEISÖJEN KANSSA
On olemassa useita käytännön turvallisuuteen liittyviä näkökohtia, joista lainvalvonnasta 
vastaavien viranomaisten tulisi olla tietoisia, jotta juutalaisia yhteisöjä voitaisiin suojella 
paremmin ja keskinäistä yhteistyötä voitaisiin parantaa.

Yhteydenpito yhteisön kanssa
Tulisi määrittää paikallisen juutalaisyhteisön yhteyshenkilö. Jos tällaista yhteyshenkilöä ei 
vielä ole, etkä ole varma, kuka olisi oikea henkilö yhteisössä, lähetä sähköpostia Helsingin 
juutalaiselle seurakunnalle srk@jchelsinki.fi tai EJC:n SACC -järjestölle (sacc@sacc-ejc.org), 
niin sinut ohjataan sopivalle henkilölle.

Henkilösuhteisiin liittyvä käyttäytyminen
• Ortodoksijuutalaiset eivät kättele vastakkaista sukupuolta. 

• Kaikkia miehiä kehotetaan peittämään päänsä kipa-päähineellä astuessaan sisään syn-
agogaan.

Ruokavaliota koskevat säännöt
• Synagogaan, juutalaiseen kouluun tai ortodoksiperheen kotiin voidaan tuoda vain kosher-

ruokaa. 

• Kun uskonnollinen juutalainen kutsutaan tapaamiseen, tulisi tarjota ainoastaan kosher-
ruokaa.

• Esipakattua kosher-ruokaa voi olla saatavilla, jos pidätetty tai vangittu henkilö sitä 
pyytää. Pakkausta ei saa poistaa, kun ruoka tarjotaan.

Sapatti ja juutalaiset juhlapäivät
• Sapattina ja juutalaisina pyhäpäivinä synagogissa käy enemmän ihmisiä. Monet heistä 

kävelevät synagogan lähettyvillä ja miehet pukevat päähänsä kipan. 

• Monet juutalaiset, jotka eivät osallistu tilaisuuksiin vuoden aikana, käyvät synagogassa 
Rosh HaShana- ja Jom Kippur -juhlien tai festivaalien aikana. Näinä aikoina synagogat 
ovat täynnä ja niitä ympäröivät kadut ovat usein hyvin ruuhkaisia.

• Ortodoksijuutalaiset ilmoittavat välikohtauksista tai antavat lausunnon vasta sapatin 
tai juutalaisen juhlapäivän päätyttyä. Nämä rajoitukset eivät päde henkeä uhkaavissa 
tilanteissa.

• Ortodoksijuutalaiset eivät käytä sapattina sähköä tai mitään laitetta, jonka käyttäminen 
vaatii työtä. He eivät esimerkiksi kytke valoja päälle, avaa sähköovea, käytä puhelinta tai 
tietokonetta, aja autoja jne. He saattavat kuitenkin ajaa autolla synagogaan juuri ennen 
sapattia tai juutalaisia juhlapäiviä, mistä voi seurata liikenneruuhkia ja pysäköintiongelmia 
synagogan lähettyvillä.

• Juutalaiset, jotka eivät noudata sapattia tai juutalaisia juhlapäiviä tiukasti, voivat 
tällaisina ajankohtina ilmoittaa välikohtauksista, antaa allekirjoituksensa tai käyttää 
puhelinta jne.

• Sukkot-juhlan aikana monet juutalaiset tuovat suuria laatikoita, joissa on palmunlehviä, 
synagogaan ja pois sieltä. Synagogan tiloissa on sukah-maja – maja, jossa juutalaisten 
tulisi asua viikon pituisen juhlan aikana. Monet juutalaiset rakentavat tällaisia asumuksia 
puutarhoihinsa tai yhteisön alueilla aterioiden syömistä tai jopa nukkumista varten 
kyseisen viikon aikana.

• Hanukka-juhlan aikana juutalaiset pitävät yleensä menora-kynttelikköä etuikkunansa 
edessä. Tämän juhlan aikana saatetaan järjestää julkisia kynttilänsytytysseremonioita, 
joihin saattaa osallistua suuria ihmisjoukkoja ja jotka voivat kerätä enemmän huomiota.

• Jom Kippur -juhlan aikana synagogat ovat täynnä, ja niihin kokoontuu enemmän rukoilijoita 
kuin minään toisena vuodenpäivänä. Tämän seurauksena synagogaa ympäröivät kadut 
ovat ruuhkaisia. Tilaisuuden lopuksi on suositeltavaa, etteivät rukoilijat lähde kaikki 
kerralla, mikä tekisi heistä helpon maalitaulun.
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ANTISEMITISMI
Antisemitismin alustava määritelmä
Kansainvälinen holokaustissa menehtyneiden muiston liittouma, 
International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), hyväksyi 
26.5.2016 antisemitismin alustavan määritelmän seuraavasti:

”Antisemitismi on tietty juutalaisia koskeva käsitys, 
joka saattaa ilmetä vihana juutalaisia kohtaan. 

Antisemitismin retorisia ja fyysisiä ilmenemismuotoja 
kohdistetaan juutalaisiin tai ei-juutalaisiin henkilöihin 

ja/tai heidän omaisuuteensa, juutalaisen yhteisön 
instituutioihin ja uskonnollisiin tiloihin.”

Määritelmä sisältää 11 havainnollistavaa esimerkkiä, joita voidaan käyttää ohjen-
uorana antisemitististen tilanteiden tunnistamiseen:

• Juutalaisten surmaamisen tai vahingoittamisen vaatiminen, siinä avustaminen 
tai sen oikeuttaminen radikaalin ideologian tai ääriuskonnollisen suuntauksen 
nimissä. 

• Valheellisten, epäinhimillisten, demonisoivien tai stereotyyppisten väitteiden 
esittäminen juutalaisista sellaisinaan tai juutalaisten vallasta kollektiivina – 
kuten erityisesti, mutta ei pelkästään, myytit maailmanlaajuisesta juutalais-
esta salaliitosta tai juutalaisista, jotka hallitsevat mediaa, taloutta, valtionhal-
lintoa tai muita yhteiskunnallisia instituutioita.
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• 23.3.2018 kaksi miestä tunkeutui holokaus-
tista selviytyneen 85-vuotiaan Mireille Knollin 
asuntoon ja puukotti häntä useita kertoja ennen 
hänen sytyttämistään tuleen. Yhden tunkeu-
tujan väitetään sanoneen seuraavaa: ”Hän on 
juutalainen. Hänellä täytyy olla rahaa.”

• Ranskan ja Malin kaksoiskansalainen hyökkäsi 
kosher-ruokaa myyvään Hypercacher-super-
markettiin Pariisin 20. arrondissementissa ja 
tappoi neljä ihmistä sekä otti useita muita panttivangiksi.

• Vuoden 2019 toukokuussa Rybnikin kaupungissa Puolassa 
löydettiin rakennukseen kirjoitettu graffiti, jossa oli teksti 
”F*ck Jude!”.

• Suureen joukkioon kuuluneet henkilöt heittivät palopom-
meja Göteborgissa sijaitsevaan synagogaan, jossa oli 
kokoontuneena noin 40 nuorta.

• Kreikassa vandalisoitiin, häväistiin ja tuhottiin heinäkuun 2018 ja tammikuun 2019 välillä 
useita juutalaisia hautausmaita ja muistomerkkejä.

• Holokaustin selviytyjän ja Nobel-palkinnon saajan Elie Wieselin lapsuudenkoti Romanias-
sa vandalisoitiin 3.8.2018 graffitilla, jossa oli teksti: ”Natsijuutalainen makaa helvetissä 
Hitlerin kanssa.”

• Holokaustin todenperäisyyden kiistävä kirjoitus ”Holokausti on huijausta” löydettiin 
14.9.2019 Royal Tennis Hall -rakennuksen seiniltä Davis Cup -turnauksessa käydyn Ruot-
sin ja Israelin välisen ottelun aikana.

• Äärioikeistolainen yritti 9.10.2019 tunkeutua synagogaan Hallen kaupungissa Saksassa 
Jom Kippur -juhlan aikana, eli juutalaisen kalenterin pyhimpänä päivänä. Hyökkääjä am-
pui synagogan oveen toistuvasti, mutta ei onnistunut rikkomaan sitä. Sitten hän ampui 
ohikulkijan ja lähellä sijaitsevan kebab-ravintolan asiakkaan kuoliaaksi.

Esimerkkejä antisemitistisistä rikoksista:• Syytökset siitä, että juutalaiset ovat kansana vastuussa todellisista tai kuvitelluista 
vääryyksistä, jotka yksi juutalainen tai juutalaisten ryhmä on tehnyt, tai jopa teoista, 
joiden tekijöinä on muita kuin juutalaisia.

• Kansallissosialistisen Saksan ja sen tukijoiden ja liittolaisten toisen maailmansodan 
aikana tekemän juutalaisten kansanmurhan (holokausti) todenperäisyyden, laajuuden, 
mekanismien (esimerkiksi kaasukammiot) tai tahallisuuden kiistäminen.

• Syytökset siitä, että juutalaiset ovat kansana tai Israel valtiona keksineet holokaustin 
tai liioitelleet sitä.

• Väitteet siitä, että juutalaiset kansalaiset ovat uskollisempia Israelille tai väitetyille 
maailmanlaajuisille juutalaisten prioriteeteille kuin omien kansojensa intresseille.

• Juutalaisten kansan itsemääräämisoikeuden kiistäminen esimerkiksi väittämällä, että 
Israelin valtion olemassaolo on rasistinen pyrkimys.

• Kaksoisstandardien soveltaminen vaatimalla siltä toimia, joita ei odoteta tai vaadita 
yhdeltäkään muulta demokraattiselta valtiolta.

• Klassiseen antisemitismiin liittyvien symbolien ja kuvien käyttäminen (esimerkiksi 
syytökset Jeesuksen surmaamisesta tai rituaalimurhista) Israelin tai israelilaisten lu-
onnehtimiseen.

• Israelin nykypolitiikan ja natsipolitiikan vertaileminen.

• Juutalaisten pitäminen kollektiivisesti vastuullisina Israelin valtion toimista.

Antisemitistiset teot ovat rikollisia tekoja, jos ne on määritelty laissa rikoksiksi (esi-
merkiksi holokaustin todenperäisyyden kieltäminen tai juutalaisvastaisten materiaalien 
levitys joissakin maissa).
 
Rikolliset teot ovat juutalaisvastaisia, jos niiden kohteet – riippumatta siitä, ovatko 
kohteena henkilöt vai omaisuus, kuten rakennukset, koulut, hartauspaikat ja hautausmaat 
– on valittu sen perusteella, että ne ovat tai niiden katsotaan olevan juutalaisia tai liittyvän 
juutalaisiin.
 
Antisemitistinen syrjintä on muille saatavilla olevien mahdollisuuksien tai palvelujen 
epäämistä juutalaisilta, ja tällainen syrjintä on lainvastaista monissa maissa.
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Nykypäivän antisemitismi Euroopassa
Vuodesta 2000 lähtien antisemitistiset välikohtaukset ovat lisääntyneet eri puolilla manter-
etta. Nykyään Euroopan juutalaiset yhteisöt kohtaavat antisemitismiä tavoilla, joita ei ehkä 
ajateltu mahdollisiksi muutama vuosi sitten.

Olivatpa kyseessä mielenosoittajat, jotka huutavat natsi-iskulauseita, poliitikot, jotka to-
istavat antisemitistisiä mustamaalauksia, holokaustin todenperäisyyden kiistäminen ja re-
visionismi, internetissä levitetyt meemit ja salaliittoteoriat tai väkivaltaiset ja joskus tap-
pavat hyökkäykset juutalaisia vastaan Euroopan kaduilla. Riippumatta siitä, tuleeko uhka 
äärioikealta, äärivasemmalta tai radikalisoituneen islamin taholta, antisemitismi on jatkuva 
ja vahingollinen uhka, joka on viime aikoina saattanut Euroopan juutalaisten turvallisuuden 
tunteen kyseenalaiseksi.  

Euroopan unionin perusoikeusviraston kaikkien aikojen kattavimman antisemitismitut-
kimuksen mukaan 85 prosenttia Euroopan juutalaisista vastasi kyselyyn, että antisemitismi 
on kaikkein ajankohtaisin kysymys. Lähes 30 prosenttia ilmoitti kokeneensa häirintää, jota 
oli kohdistunut eniten näkyvimmin juutalaisiin henkilöihin. Lisäksi lähes 80 prosenttia kertoi, 
että he eivät ilmoita vakavista tapauksista poliisille tai muille elimille. 

Huolenaiheena on myös yhä levenevä kuilu antisemitismin julkisten havaintojen ja juutal-
aisten yhteisöissä tehtyjen havaintojen välillä. Kun 89 prosenttia juutalaisista katsoo an-
tisemitismin lisääntyneen merkittävästi viimeisten viiden vuoden aikana, vain 36 prosenttia 
eurooppalaisista katsoo huomanneensa samaa.

Jotta antisemitismin nousua voitaisiin ehkäistä, on olennaisen tärkeää panostaa enemmän 
juutalaisvastaisten välikohtausten tunnistamiseen, tutkintaan ja syytteiden nostamiseen 
niistä tehokkaammin ja tuloksellisemmin.

VÄKIVALTAISET ANTISEMITISTISET TAPAUKSET MAITTAIN 2009–2017

Lähde: Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry  

(nykyajan eurooppalaisen juutalaisuustutkimuksen keskus)

Ranska Saksa Italia Venäjä Yhdistynyt kuningaskunta

FRA:N TUTKIMUS, JOKA KOSKEE SYRJINTÄÄ JA VIHARIKOKSIA JUUTALAISIA VASTAAN 
EU: SSA 2018 JUUTALAISTEN KOKEMUKSET JA HAVAINNOT ANTISEMITISMISTÄ

Antisemitismi on maan 
ajankohtaisin ongelma

Antisemitismi on lisääntynyt 
viimeisten viiden vuoden 

aikana

Maastamuuttoa harkittu 
vaihtoehtona sille, että ei 
tunne oloaan turvalliseksi 

juutalaisena 

Juutalaisten tapahtumien tai 
paikkojen välttäminen, koska 
ei tunne oloaan turvalliseksi 

juutalaisena 2013
Lähde: Euroopan unionin perusoikeusvirasto

66%
85%

76%

29%

23%
34%

38%

89%

2018
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KEITÄ ME OLEMME
SACC BY EJC
Tohtori Moshe Kantor, European Jewish Congress Puheenjohtaja, perusti Turvallisuus- ja 
kriisikeskuksen (SACC by EJC) vuonna 2012 Euroopan juutalaisten yhteisöjen tueksi. SACC by 
EJC -järjestön ensisijainen missio on Euroopan juutalaisten yhteisöjen turvallisuus. 

SACC by EJC on erittäin pätevöityneiden ammattilaisten tiimi, joka jakaa asiantuntemustaan 
kriisinhallinnan, turvallisuuden, analyysin ja viestinnän alalla. SACC-järjestön valvontahuone 
pitää sisällään kaikki tarvittavat työkalut, joilla voidaan tarjota tukea laajamittaisen 
yhteisökriisin sattuessa. 

Meneillään olevan kriisin aikana SACC by EJC-tiimi tarjoaa apua ja tukea ja järjestää 
koulutuksia, seminaareja ja konferensseja eri puolilla Eurooppaa juutalaisten yhteisöjen 
valmiustason parantamiseksi ja viranomaissuhteiden vahvistamiseksi. 

SACC by EJC on yhdessä CEPOLin ja muiden kumppaneiden kanssa kehittänyt turvallisuutta 
koskevaa tietoisuutta lisäävän ohjelman #TogetherWeareSafer lisätäkseen tietoisuutta 
siviilien keskuudessa ja parantaakseen yleistä suojelun tasoa ja kestävyyttä Euroopassa.

Verkkosivusto: www.sacc-ejc.org
Facebook: www.facebook.com/SACCbyEJC/
Twitter: www.twitter.com/SaccBy
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sacc-by-ejc

CEPOL
CEPOL – Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston tarkoituksena on kehittää, panna 
täytäntöön ja koordinoida koulutusta lainvalvonnasta vastaaville virkamiehille. CEPOL saattaa 
yhteen EU-maiden lainvalvonnasta vastaavien virkamiesten koulutuslaitosten verkoston 
ja tarjoaa tukea turvallisuutta koskevien prioriteettien etulinjakoulutuksen antamisessa, 
lainvalvontayhteistyössä sekä tietojenvaihdossa. CEPOL tekee yhteistyötä myös EU:n 
toimielimien, kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien maiden kanssa varmistaakseen, 
että vakavimmat turvallisuusuhkat estetään kollektiivisella reagoinnilla. CEPOL edistää 
lainvalvonnan kapasiteetin kehittämishankkeita Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin 
kuuluvissa kolmansissa maissa koulutuksen keinoin, soveltamalla ennalta hyväksy 
havaittuja menetelmiään. CEPOLin tämänhetkinen palveluntarjonta sisältää asumisen 
liittyviä toimintoja, verkko-oppimista (eli webinaarit, verkkomoduulit, verkkokurssit jne.), 
vaihto-ohjelmia, yhteisiä opintosuunnitelmia, tutkimuksia ja tiedettä. Vuonna 2019 CEPOL 
uudisti ISO 9001:2015 -sertifiointinsa ja ulotti sertifiointinsa koskemaan sähköisen oppimisen 
palveluja. Virastolle on myönnetty myös ISO-sertifiointi 29993:2017 muodollisen opetuksen 
ulkopuolisten oppimispalvelujen tarjoamiseen.

Vuoden 2018 avainluvut:

• 29 000 lainvalvonnasta vastaavaa virkamiestä sai CEPOLin järjestämää koulutusta

• 229 CEPOLin järjestämää koulutustapahtumaa

• Yli 90 prosenttia osallistujista oli tyytyväisiä CEPOL-koulutukseen

• Jäsenvaltiot ovat priorisoineet 21 temaattista ryhmää EU:n strategisen koulutus-
tarvearvioinnin (EU-STNA) kuulemisissa

Verkkosivusto: www.cepol.europa.eu/
Facebook: www.facebook.com/CEPOLEU/
Twitter: www.twitter.com/eu_cepol
LinkedIn: www.linkedin.com/company/cepol
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