
leikkiin. on Kererr Kajerr-ret Finland ),hdessä
Tanskan KKL:n kanssa tukemassa Luoteis-
Nrgcvissä. lälrellä G:rz:rn lej:ra sijritser':rn
Tushian leikkipr-ris«rn kunnostr:.sta. Puistoon
rakennetaan ur:sia leikkivzilineit:i, penkkejri,
kastehrjärjestelmä ya valaistus. Samalla kun-
nostetaan puiston vihelalueet istuttamalla

Kimrno ianas

' Keren Kayemeth Lelsrael on rstuttanut vli
2i0 rniljoonaa puuta ja rakentanut noin 230

veclenkeruuallasta. KKL:llä on näiden lisälisi
kiiynnissä ympär'i Israelia lukr,risia projekteja,
joilla halutaan tariota ihnrisille paren.rpi ja

viilrtyisän.rpi elinympäristö.
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.". Perusajatuksena kaikissa KKL:n ympäristökohteissa

on, että niisså liikkuminen on esteetöntä myös liikunta-
rajoitteisille ihmisille, Yksi tällainen maisemointihanke

on Jordanjoen rantakylissä, jossa mahdollistetaan lap-

sille ja heidän perheilleen vapaa-ajanviettoa kehitys-

vammaisuudesta ja kroonisista sairauksista huolimatta.

Tushian leikkipuisto
Israelin valtio on asettanut tärkeäksi pää-

rnärir:ikseen lisätä Galilcan väestöä puolella
miljoonalla ja Ncgevin rniljurrralla uuclella
asukkaalla. Lisäänt_rrv"ä väestö asettaa uusia
haasteita, KKL parantaa viljelysrnaita, r'aken-

taa yhteisöjä ja päällystää teitä mahdollis-
taaksecn nuoria perheitä a,settumaan uusille
alueille. Keren Kzlyemeth Lelsrael on muka-
na vahvistamassa asumisen, lnaatalouden,a
rnrt k:l ilu n infrast n] kt u uri n pclustra, u usicn
yhtcisö,en onnistumltt?l pcrustamista ja olc-
massa olevien alueiden laafentun-rista. KKL
on tekemässä Negevistä vihreän la viihtyisän
asuinpaik;rn.

Uutisissa saa jatkuvasti lukea, kuinka Ga-

zasta arnmutaan raketteja Israeliir-r ja kiheisiin

puita ja kr:kkaistutuksia.

Jatkuvasti uusia
hankkeita

Vuonna 2017 KKL pyysi
viranomaisia äntamaän
lcehitysehclotuksia ornil-
la lainkävttöalueillaan
kuten krir,ely- ja pyöräi-
lyreitit, rnaiscrnan muokr
kaus yhteisön tarpeisiin
ja KKL-.fNF:n puutarhat.

Nämä hankkeet myötä-
rzaikuttavzrt cl2il1ränlaa-

clun parantamiseen ja
auttavat honkuttelemaan

IEDIDUT ,2 /2019

§«m*mffiffi fr sx ilmwffi ffi ffi m# efi*ffiffi il'§

asutuksiin - nyr jo Tel Ar,'iviin asti. Aikuiset
ja lapset elär,ät jatkuvan pelon alla näillä
alueilla. Gxzasta on mvös lähetetty palavia
leijoja ja ilmapalloja, jotka n'raahan pudo-
tessaan aiheuttavat laajoja tuhoja metsille.
viljelyksille ja eläinrille.

KKL-JNF:n puheenjohtaja l)aniel Atar on
todennut: - FIan-rasin

polttaes.sa metsiä me
jatkammc niidcn istut-
tamista. Tulemn're todis-
tamaan, että elämämme
tääIIä perustuu kasvuun
ja siihen, että oiernme
val'rvoja.

.fotta alueen lapsilla
olisi kaiken pelon kes-
kellä ecles hetki aikaa
olla lapsi ja rnahclollisur-rs

i'v Luoteis-Negevissä, lähellä

Gazan rajaa kunnostetaan Tus-

hian leikkipuistoa.
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n tx-irir trrc rhrit ii rir k('nkrfi rx än kt.rt inso svrjiii -

sille'alueille.
\tosin* 20 1?*?{) 1 lt Israelissa l{}tclrlettiin

kyrnrrten iii rxlel lii rrrai* itu i 11* a loi I la tfi ! eut.:L-

tr:ja hankkeirn. KKL:n ysiilvåt ja sen avunrrn-
taiar olivät ten *tulleita r»rllisrr tnialr n:iihin
harkkeisiin ja olerlraar: tlsi1 tytutä, mikä ]r:htaa
rn urrtoksii n iir hwi n vuinti in Nt"getriss;i, I i al i-

lc:r.ssa ia ldrteiskun n +n r.ri csa-alu r:illa.
KKl.:rr t<:inrinrrirssa it:kalrrcn rluutos (Iri

osil 1:rrsr"ritia, iok* iolrt*a uusien. ainutiaa-
tuisten ja ironkuttelel.ien hankkeiden lu*-
riieeen rra;in zrsukkaille ia ihn'rinille- ir:tka
rakastarral ja tukevat lsrar,tria,

\i:rlitcrtavr:n nrt-:nel n:etsåp*lot ovet pa-
k{}ltä{'rert org:rnisratir.rn kehitt;inriiärr palon-
torju*trval miu ksia j;: u r.nletlrern:et-sitysme-
netclmiii yrnpiir"f.rivien yhdyskrrnlien {ilrvitr-
mi,ctlksi. Nyl<yäiin KKI-:n m{.1{siiyslieluLrttil

ui*1(liiän rmrniin muihinkin maihin.

Laajaa ksulutusta
Vå lilt;iiikl{":cn sioni.qrisr:l a rvr ii t uk:vallt. sLr.

ku;xrlv*lkr KIt[, l«lrllrtrea { ia I ilt:rrlrn iir Ncgc
viin pr:rustrltavi.ls;r KK L-.f lrlr I iouxr -qitrrirllii

kulkr:vissa k*.sktik.qiss;r nrrr:ria mlc,,,lr isuru.lc,n

ir:lrkiiia llr ntc:rnruur ilrriär1 rrlä-insil tr:irr ern*ri rr.

Ilirtsporc-luuriscllr KKl,-lN F" i:uolestraan
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r (KL:n mstsåke$kukslseä iärjestatååil lukuisia koulu-
tusleirejä ia lucnnossa liikkumisen opättuk5iå nurirille
niin lsracli$lå kuin ulkömailtåkln.

suunnillel*r. i;r l*teultaa eilrjelrniir, joilla r.ah-
vistetaa* h* id;in iu uta laista ick-"rrtitr.elt iåiirr jir

yhteyttiiärr lsr'aelin vnlIi*orr.
KKL kehiniie rnyirs kenttii- ia mets:io1:etrs-

krskuksia" loista elsa toinrii kansainvälisinii
ynrpiiristökii.svatuksen lruorisoke.skuksina ia
iotklr haikki iurrrruttavilt ltlrltttu:riperinniin
an'cliil in raltkaruta nraata kohtuan.

ItKl, py rkii oie*r*an "r.ainnil l*nsakuluril-
li:" jakamalla ntrielen rnriden kanssa vur:siclt:l

vanc'lla kerrynl"ttä iifimrätillistil tietim ix kolie-
mustir r:rilyisesti aavikoit u nr isern toriumisrk-
..ii. vesiflrroll*n ia maatalouck:n edistiimi.leksi
r:l inlarr.,ikr,rttrrvan vrlrmL";l*nriseksi,

Työ ei
ksskaan lopu. . ,

Klfi.-_f NF !;rt kaa llrrsicn i:;r i nrlpistr:a I uritlc:n-
.*r ka rlir:r y rli ntoirr intaarw:r. loll<ar hir u i Lr va r.

rtr{'tsiitalrxts. mrssiin p;ki"ty i* avoirrutus k;ri
kill*; rna:rr:rhur'krrr l' & K{tirninn;rn tuktrni
nenl vesivarojerr kr:liiftärnhent ia ynrpäri.§lö-
harik ht:el, r'uukaan lu kia:r: uu.*iutuva ener giir

- k*ikki lsrarlin ia sen viirstiin ccfi.rksi.
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