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Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Tehtävä 1 
 

Perustele väite: Kuuban kriisistä alkanut liennytys epäonnistui. 
 
Puolesta: 
 

● Todellista luottamusta ei saatu osapuolten välille aikaan. 
● Aserajoitusneuvottelut ja -sopimukset eivät pysäyttäneet varustelukierrettä. 
● Kylmän sodan jännite palasi ja suhteet huononivat jälleen 1980-luvun vaihteessa. 

 

Vastaan: 
 

● Liennytys oli kuitenkin vakava yritys vähentää kylmän sodan jännitettä. 
● NL:n ja USA:n suhteet olivat 1960–70-luvuilla paremmat, mikä mahdollisti esim. Etykin 

Helsingissä.  
● Sen aikana solmittiin mm. ydinsulkusopimus, joka on saattanut hidastaa ydinaseen 

leviämistä maailmalla. 
 

Tehtävä 2 

 
Tee käsitekartta Itä-Euroopan vapautumisesta. 

 
● Näkökulmia käsitekarttaan: talouden heikko tila, Brezhnevin opin päättyminen, 

Gorbatšovin politiikka (glasnost ja perestroika), tapahtumien leviäminen maasta toiseen 

vuonna 1989, Berliinin muuri, ETYK ja Helsingin henki.  

 

Tehtävä 3 
 
Arvioi, miten seuraavat asiat vaikuttivat Neuvostoliiton 

hajoamiseen:  
 

a) kylmä sota 

 
● Kylmään sotaan liittynyt asevarustelu oli osasyy NL:n talouden romahtamiseen. 

 

b) sosialistinen talousjärjestelmä 
 

● Suunnitelmatalous ei kyennyt tuottamaan yhtä tehokkaasti kulutushyödykkeitä kuin 
markkinatalous. Neuvostoliiton talous jäi vähitellen jälkeen lännestä, mikä vaikeutti 

asevarustelukilpailussa pärjäämistä. 
● Kansalaisten matala elintaso vähensi sosialistisen järjestelmän kannatusta. 
● Kylmän sodan aikaiset itäblokin sisäiset kriisit (Unkari, Tšekkoslovakia, Puola) nakersivat 

sosialistisen järjestelmän legitimiteettiä. 

 

c) Mihail Gorbatšovin kausi NL:n johtajana 
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● Gorbatšovin uudistukset etenkin glasnost-politiikka nosti pinnan alla kytevän 
tyytymättömyyden pintaan. 

● Ilman Gorbatšovin uudistuksia ei olisi ehkä ollut vanhoilliskommunistien 
vallankaappausyritystä elokuussa 1991. Se oli viimeinen isku Neuvostoliitolle. 

● Toisaalta olisiko NL vielä olemassa ilman Gorbatšovin kautta? Vai olisiko se hajonnut joka 

tapauksessa ja paljon väkivaltaisemmin? 
 

Tehtävä 4 

 
Sijoita seuraavat tapahtumat kronologiseen järjestykseen: 
 

 Oikea järjestys: a, c, b, f, e, d, ja g. 

 

Tehtävä 5  

 
Etsi Yle:n uutinen Neuvostoliiton hajoamisesta, käytä 

hakusanoina “video Gorbatšov eroaa”. Miten toimittaja luonnehtii 
Gorbatšovin aikakautta? 

 
● Hän referoi Gorbatšovin puhetta. Gorbatšov on pettynyt NL:n hajoamisesta. Hän ei kadu 

uudistuksiaan, vaan pitää niitä oikeina. 
● Toimittaja puhuu Gorbatšovista uudistajana ja nostaa esiin hänen ansioitaan: Itä-

Euroopan vapautuminen, aseistariisunta, kylmän sodan päättyminen, Saksan 
yhdistyminen, NL:n avaaminen maailmalle. 

● Toimittaja kertoo, ettei tavallinen kansa pidä Gorbatšovin eroa kovin dramaattisena 
tapahtumana. 

 

 
 

 


