
Arabikansojen ystävyysseura  ry (AKYS)
Toimintakertomus vuodesta 2022

Taustaa
Vuodesta 1982 asti AKYSillä on ollut kummitoimintaohjelma Beit Atfal 
Assumoud (BAS) -järjestön kanssa Libanonissa. 
AKYsillä on pitkä historia ulkoministeriön kehitysyhteistyötuella resursoidusta 
työstä (1991-2018) Palestiinalaisalueilla, Jemenissä ja Libanonissa 
(terveyskasvatus, lastentarhatoiminta, mielenterveyspalvelut lapsille) sekä 
viestintä- ja globaalikasvatustyöstä kotimaassa. 
Nykyisin AKYS toimii BAS-järjestön kumppanina sen sosiaalityö-, koulutus- ja 
kulttuurihankkeissa ja rahoittaa toiminnan keräysvaroin. AKYS seuraa Lähi-idän
ja Pohjois-Afrikan tilannetta  ja on lisännyt vaikuttamistyötä erityisesti 
palestiinalaisten oikeuksien ja humanitaarisen tilanteen parantamiseksi. 

Tapahtumia
Yhdessä Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n kanssa:

 9.3.2022 Taide ja aktivistmi, Naji Al-Ali ja Handala, Keskustakirjasto Oodi
 24.5.2022 Prof Leena Saraste: Naji Al Alin tapaaminen Beirutissa, Arja 

Pekurinen: Ghassan Kannafanin kertomus Saadin äiti, Samah Zuhlufin 
esittely palestiinalaisesta kirjonnasta ja asuista, Tikkurilan kirjasto

 8.7. 2022 Sirkku Kivistö Ghassan Kannafanin muistopäivä (40 vuotta 
kuolemasta). Arja Pekurinen: Saadin äiti

 9.10.2022 Suomen Palestiinalaisten siirtokuntayhdistyksen dabke-ryhmä:
Flashmob dabke City centerin viereisellä aukiolla

28.8. 2022 aloitettiin Palestiina-solidaarisuus -teeman ohjelmien valmistelu 
Suomen Palestiinalaisten siirtokuntayhdistyksen ja PAND Taiteilijat rauhan 
puolesta -kutsusta:

 Kirsti Honkasalo: Valokuvanäyttelyt Pandilassa, Kumpulan kylätilassa ja 
Töölän kirjastossa: Palestiina sydämeesi, valokuvia sorrosta ja 
vastarinnasta Palestiinan Länsirannalla, Elämää ja unelmia Palestiinassa, 
Lasten elämää Palestiinassa

 Palestiina-aiheisten kauno- ja tietokirjon näyttelyt 20 kirjastossa, joista 8 
AKYSin aktiivien esityksestä. Maunulan kirjasto liitti mukaan AKYSin 
esittelyn.

 26.11.2022 Teija Vaissi piti esittely- ja myyntipöytää Narrin näyttämön 
Solidaarisuuspäivän juhlassa #PalestineDay

 27.11. 2022 Kirsti Honkasalo Kettupäivien elokuvatapahtuma 
keskustelussa asunnottomuudesta ”Oma koti kullan kallis”. AKYS jakoi  
EU-kansalaisaloitelennäkkiä

 29.11.2022 Eduskunnan Palestiina-ystävyyseryhmän puheenjohtaja 
Veronika Honkasalon järjestämä YK:n teemapäivän tilaisuus, mm. Mitä 
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palestiinalaiste odottavat suomalaiselta solidaaisuustyöltä? AKYS 
osallistui keskusteluun.

 29.11.2022 Rauhanfoorumi Co-resistance to Apartheid – role of 
Palestinian refugees and Jewish-diaspora. Osallistuminen Hakunilan 
kansainvälisen yhdistyksen, ICAHD Finlandin ja Suomen 
Rauhanpuolustajien tilaisuuteen.

 Solidaarisuusteeman tapahtumien yhteydessä työstetty 
”Kansalaisjärjestöjen Palestiina-solidaarisuusverkoston tavoitteita 
solidaarisuustyölle ” julkistettiin 29.11.2022 
(https://akys.kapsi.fi/wordpress/ehdotus-palestiina-solidaarisuustyon-
toimintaohjelmaksi/)

5.6.2022 Fingo järjesti Mahdollisuúksien tori-tapahtuman. Myyntipöydän hinta 
ylitti AKYSin varat, mutta Akysin jäsenet kiertelivät jakamassa AKYSin lennäkkiä
EU-kansalaisaloitteesta laittoman siirtokuntakaupan kieltämiseksi

Kummitoiminta Libanonissa
AKYSin kautta Beit Atfal Assumoud -järjestön sosiaalityön ja 
varhaiskasvatuksen tuen laajuus oli kertomusvuoden lopulla: kummilapsia 58, 
joista yksi on 10-lapsinen perhe (30 €/kk). Lastentarhalasten tukijoita oli 36 (15
€/kk)  kummivanhusten tukijoita (30 €/kk) 22. 
Osa kummeista pitää yhteyttä tukemiinsa lapsiin ja vanhuksiin. Libanonista 
tulee kirjeitä matkalaisten mukana tai sähköpostitse.
Kummien saamista vuosiraporttien perusteella tehdään yhteenvetokuvaus, 
joka julkistetaan vuoden 2023. puolella.

Toiminta Palestiinassa
Ulkoministeriön lopetettua 2015 AKYSin diabeteshankkeen tukemisen AKYS on 
jatkanut keräämällä rahaa Bethlemin köyhille perheille.

Syksyllä 2022 Israel julisti seitsemän humanitaarista työtä Palestiinassa 
tekevää järjestöä terrorismin tukijoksi ja kielsi niiden toiminnan Palestiinan 
alueella. Vaikka Israel ei pystynyt esittämään todisteita syytösten tueksi, se ei 
luopunut kannastaan. Seurauksena monet muutkin hyväntekeväisyysjärjestöt 
pelästyivät. AKYSin yhteistyökumppani Amjaad, jonka päätoimipaikka oli 
Hebronissa, päätti joulukuussa lopettaa toimintansa.  Amjaad oli säännöllisesti 
toimittanut AKYSin tukirahat Betlehemiin sosiaalityöntekijä Jamila Alshamille, 
mutta nyt Jamila jäi yksin eikä enää jaksanut. Jamila yritti löytää toisen 
henkilön, joka olisi valmis pientä palkkaa vasten välittämään apua Betlehemin 
köyhimmille perheille, mutta ei onnistunut.

AKYS päätti siirtää keräysrahat  ensiapuun ja perushoitoon  Gazassa, jossa 
Palestiinassa laajasti toimiva Palestinian Medical Research Societyllä on  oma 
toimistonsa.  Jamila piti sitä hyvänä ehdotuksena ja AKYSin tukijatkin ovat sen 
hyväksyneet. 

Vaikuttamistyö

ECCP-yhteistyö (European Coordination Of Committees And Associations For 
Palestine)      
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AKYS on jatkuvassa sähköpostiyhteydessä ECCP:n kanssa, mistä on saatu 
tärkeää tietoa ECCP:n kampanjoista ja Palestiinaan liittyvistä tapahtumista 
Euroopan unionissa sekä Palestiinan tapahtumista ja niihin liittyvistä 
materiaaleista. AKYS on myös osallistunut ECCP:n sisäiseen keskusteltuun ja 
välittänyt tietoja omista tekemisistään.

EU-kansalaisaloite kaupan kieltämiseksi laittomien siirtokuntien kanssa
AKYS on lähettänyt tuki- ja levityspyyntöjä AKYSin jäsenille, yli 80 
kansalaisjärjestön toimihenkilöille ja aktiiveille, 758 ay-toimihenkilölle ja -
aktiiville, valituille kansanedustajille ja suurelle joukolle Finland for Palestine -
julkilausuman allekirjoittajia. AKYSin omaa lentolehtistä on levitetty Maailma 
kylässä-tapahtumassa, Palestiina-solidaarisuusviikon tapahtumissa ja muualla. 
Kampanjaa on pidetty esillä AKYSin netti- ja  Facebook-sivuilla

Muita ECCP:n kampanjoita, joihin AKYS on osallistunut
 Pyydetty suomalaisia meppejä allekirjoittamaan ECCP:n kirje, jossa 

vaaditaan EU:ta pidättäytymään Israel-yhteistyöstä EU Horisontti-
ohjelmassa, kunnes Israel alkaa kunnioittaa kansainvälisen lain 
velvoitteita

 Tiedotettu kansainvälisten ammattiliittojen Don't Buy into Occupation - A 
Call from European Trade Unions -kampanjasta

 Kutsuttu meppejä Gaza-konferenssiin EU-parlamentissa
 Välitetty ulkoministeriöön ECCP:n kirje, joka pyydettiin sitä ryhtymään 

toimiin Israelin julistettua seitsemän palestiinalaisen ihmisoikeusjärjestöä
terroristeiksi

 Vetoomus ulkoministeriölle, jotta Suomi ei tukisi IHRA-määritelmän 
hyväksymistä YK:ssa

 Välitetty ulkoministeriöön ECCP:n kirje EU:n ja Israelin 
assosiaationeuvoston toiminnan uudelleen aloittamisen perumiseksi

 Pyyntö suomalaisille mepeille vaatia EU:n ja Israelin 
assosiaationeuvoston toiminnan uudelleen aloittamisen perumista

 Pyyntö kansanedustajille antaa tuki ulkoministeri Haavistolle osoitettuun 
kirjeeseen, jossa vaaditaan perumaan EU:n ja Israelin 
assosiaationeuvoston toiminnan uudelleen aloittaminen

 Pyyntö suomalaisille mepeilla ryhtymään toimiin Masafer Yattan 
asukkaiden karkotusten johdosta

 Pyyntö ulkoministerille ryhtyä toimiin Masafer Yattan asukkaiden 
karkotusten johdosta. Ministeriö vastasti seuraavansa tilannetta koko 
alueella, Masafer Yatta mukaan lukien.

 Pyyntö suomalaisille mepeilla osallistua EU-kansalaisaloitteen 
tukikampanjaan

AKYSin omat kannanotot ja vetoomukset
 Lähetetty Suomen Lähetysseuralle kirje, jossa pyydettiin sitä perumaan 

yhteistyön lopettaminen palestiinalaisen DCI-Palestinen kanssa Israelin 
julistettua se “terroristiksi” viiden muun palestiinalaisjärjestön kanssa. 
Kirjeen jälkeen Lähetysseuralle on lähetetty tiedotteita, joissa EU:n ja 
useiden maiden diplomaatit ja hallintoelimet ovat todenneet Israelin 
syytökset perusteettomiksi.
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  Tuki- ja kiitoskirje taiteilijoille, jotka allekirjoittivat Kiasmalle osoitetun 
vetoomuksen irroittautumiseksi Israelin politiikan tukemiseen liittyvistä 
kytköksistä.

 Kirje ulkoministeriöön YK:n 4. komitean äänestyksen johdosta, jossa 
äänestettiin päätöksestä esittää Kansainväliselle tuomioistuimelle pyyntö
antaa Israelin miehityksen laittomuuta ja oikeudellisia seuraamuksia 
koskeva lausunto ja jossa Suomi pidättäytyi äänestämästä. AKYS antoi 
kriittisestä palautetta myös UM:n hampaattomaan vastaukseen.

Tiedotettu Finnwatchin uudesta raportista “Yritystoiminta laittomissa 
siirtokunnissa”, vuoden 2012 seurantaraportti. 

AKYSin tuki muille kansainvälisille kampanjoille (kaikkia ei listassa)
 Vaatimus ranskalais-palestiinalaisen Salah Hammourisin vapauttamiseksi
 Kirje Baselin kaupungille, jotta se ei osallistuisi sionismin vuosijuhlan 

käyttämiseen Israelin apartheid-hallinnon tukemiseen
 Tuki Al-Haqin lausunnolle YK:n palestiinalaisiin kohdistuvan rotuerottelun 

juuria selvittävälle tutkimuskomissiolle
 Tuki syrjinnän kohteeksi joutuneen saksalais-palestiinalaisen 

akateemikon ja aktivistin Anna-Esther Younesin puolesta.
 Tuki YK:n miehitettyjen palestiinalaisalueiden erikoisraportoijan 

Francesca Albaneselle häneen kohdistetun panettelukampanjan johdosta
Lisäksi jäsenille on toimitettu tietoa kansainvälisistä ja kotimaisista 
kampanjoista, joita yksityishenkilöt voivat allekirjoittaa.

AKYS oli mukana Gaza-mielenosoituksessa ”Ennen kuin seuraava pommi 
putoaa” 12.8.2022 Eduskuntatalon edessä.

AKYSin yhteistyökumppanit

 ECCP (European Coordination of Committees and Associations for 
Palestine), jonka jäsen AKYS on ja jonka kautta AKYS osallistuu Euroopan 
Palestiina-järjestöjen yhteiseen vaikuttamiseen EU:ssa

 Fingo, jonka maksava jäsenjärjestö AKYS on. Fingo on muun muassa 
tarjonnut AKYSille kokoustiloja. Fingon jäsentiedotteita on seurattu. 

 Anna Lindh-säätiö, jonka kanssa saadaan tietoa Euro-Välimeri 
yhteistyöhankkeista.

 Psykologien Sosiaalinen Vastuu, jolla on Libanonissa sama 
yhteistyöjärjestö Beit Atfal Assumoud

AKYSin järjestötiedot
Hallitus 2022
Ilona Junka, puheenjohtaja, Jussi Sinnemaa, varapuheenjohtaja, Marjatta Laiho, 
sihteeri, Kamal Aranki, Johan Heino, Seppo Rinne, Riikka Suokas
Varajäsenet: Katja Henttonen, Sirkku Kivistö, Anna Koskela, Haseeb Shehadeh

Hallitus piti kolme kokousta. Vuosikokous pidettiin 28.4.2022

Jäsenrekisterissä oli vuoden 2022 lopussa 199 henkeä.
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AKYSillä on neljä keräystiliä ja jäsenmaksutili. Keräyslupa poliisihallitukselta 
RA/2020/1202.
Y-tunnus 0774016-7, yhdistysrekisterinumero 124.465 Rekisteröity 20.10.2977,
kotipaikka Helsinki. 
Yhdyshenkilö PRH ja YTJ -rekistereihin on Ilona Junka
Taloudenhoitaja Ilona Junka on ollut Danske Bankin tilien pääkäyttäjä. 

Kirjanpito: JK-Tilit Oy, Mari Creutz
Tilintarkastus KHT Jukka Mello

Sähköpostiosoite posti@akys.fi
Verkkosivuosoite www.akys.fi
Sivut uudistettiin 2021. Kaudella 2022 sivuille on vain lisätty tiedotteita 
tapahtumista ja kampanjoista sekä AKYS-lehden nettiversiot
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