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Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Kuvatehtävä s. 111 

 

Neuvostoliiton johtaja Nikita Hruštšov ja Yhdysvaltain presidentti 
John F. Kennedy englantilaisessa pilakuvassa vuodelta 1962. 

Tulkitse pilakuvan sanoma ja sen symboliikka.  
 

● Pilakuva liittyy Kuuban kriisiin, koska siinä viitataan ydinsodan mahdollisuuteen ja 
vastakkain ovat sen aikaiset suurvaltojen johtajat. 

● Suurvaltojen kilpailu näkyy siten, että Hruštšov ja Kennedy vääntävät tiukasti kättä. 

Kumpikaan ei ole voitolla. 

● Ydinsodan vaaraa symboloi pommit, joiden päällä johtajat istuvat. 
● Lisäksi kumpikin pitää sormea sen pommin laukaisimella, jonka päällä toinen istuu. 
● Kriisin vakavuuteen ja tilanteen jännittyneisyyteen viittaa se että kumpikin hikoilee. 
● Pilakuvassa Neuvostoliiton esitetään olevan hieman alakynnessä. Hruštšovin sormi 

näyttää olevan lähempänä nappia kuin Kennedyn. Lisäksi Hruštšov vaikuttaa hikoilevan 
enemmän.  

● Huomioi lähdekritiikki. Englantilainen pilapiirtäjä haluaa ehkä antaa mielikuvan, että NL 

oli Kuuban kriisissä tukalammassa asemassa kuin USA. 
● Pilakuva ilmentää kylmään sotaan liittynyttä “kauhun tasapainoa”. Kumpikin osapuoli oli 

vaarassa tuhoutua ydinaseilla käydyssä sodassa, siksi kumpikaan ei voinut sitä aloittaa. 

 

Tehtävä 1 
 
Miksi Saksa kiinnosti kylmän sodan osapuolia? 

 
 Saksa oli keskeisellä paikalla Euroopassa kansandemokratioiden ja länsimaiden välissä, 

eikä kumpikaan osapuoli halunnut että koko Saksa luisuisi vastapuolen leiriin. 
 Saksalla oli mittavat raaka-ainevarat ja se oli muutenkin taloudellisesti merkittävä. 
 Saksalla ja Berliinillä oli symbolista merkitystä. 

 

Tehtävä 2 
 

a) Miksi Neuvostoliitto saartoi Berliinin vuonna 1948? 

 
 Se oli protesti läntisten miehitysvyöhykkeiden taloudelliselle yhdistymiselle 

(valuuttauudistus). 

 Stalinin yritys pysäyttää läntisten miehitysvyöhykkeiden sitominen länsivaltoihin, taustalla 
läntisen Saksan väestöllinen ja taloudellinen kehittyneisyys suhteessa itäiseen Saksaan 

 

b) Perustele väite: Berliinin saarto vaikutti merkittävästi Saksaan 

ja kylmään sotaan. 
 

● Saarto johti erillisten Saksojen syntyyn. 

● Saksan jako ja epäselvä Berliinin tilanne aiheuttivat jatkuvasti jännitteitä supervaltojen 

välillä. 

● Saarron seurauksena lännen sotilaallinen yhteistyö kiihtyi (Nato). 
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● Länsi-Saksan taloudellinen ja sotilaallinen yhteistyö länsivaltojen kanssa voimistui (Hiili- 

ja teräsyhteisö 1951, Naton jäsenyys 1955). 

 

 

Tehtävä 3  
 

Tiivistä Berliinin muurin rakentamisen syyt ja seuraukset 

muutamaan virkkeeseen. 
 

 Muuttoliike Itä-Berliinistä Länsi-Berliinin kautta länteen oli voimistunut 1950-luvun 

lopussa, koulutetun väestön pako ehkäisi Itä-Saksan taloudellista kehitystä. 

 Hruštšov oli vaatinut Berliinin erillisaseman lopettamista. Länsivallat eivät siihen 

suostuneet ja Kennedy oli vannonut puolustavansa Berliiniä. 

 Kumpikaan osapuoli ei halunnut sotaa Berliinin vuoksi, mutta kaupungilla oli niin suuri 
symbolinen merkitys kylmässä sodassa, ettei kiistassa olisi voitu antaa toiselle periksi. 

 Muuri oli sopiva kompromissi, jossa DDR sai muuttoliikkeen lakkaamaan ja länsivallat 

pitivät edelleen hallussaan Länsi-Berliiniä eikä kenenkään tarvinnut antaa kiistassa 
periksi. 

 Vaikka Yhdysvallat oli hiljaa tyytyväinen kriisin rauhanomaisesta ratkeamisesta, oli sillä 

hyvä tilaisuus käyttää muuria oman propagandansa levittämiseen. Lännestä nähtynä 
muuri oli esimerkki sosialismiin kuuluvasta pakkovallasta ja ihmisoikeuksien 
rajoittamisesta, idässä muurin selitettiin olevan ”antifasistinen suojavalli”. 

 

Tehtävä 4 
 

a) Pohdi, miksi Neuvostoliitto vei ydinaseita Kuubaan ja miksi 
USA ei sallinut sitä. 

 
● Neuvostoliitto sai hankittua liittolaisen aivan Yhdysvaltojen tuntumasta. 

● Kylmässä sodassa oli olennaista pystyä olemaan vastapuolelle riittävä sotilaallinen uhka.  

● Mannertenväliset ohjukset oli kehitetty vasta muutamia vuosia aikaisemmin ja ne olivat 

epävarmoja. Pommikoneen lento Neuvostoliitosta olisi kestänyt 6-7 tuntia. Kuubasta sen 

sijaan ulottui ampumaan ohjuksia nopeasti Yhdysvaltojen tärkeimpiin kaupunkeihin. 

● Edellä mainituista syistä johtuen USA ei sallinut ohjuksia Kuubassa. Ne olisivat antaneet 

NL:lle etulyöntiaseman kylmässä sodassa. 

 
b) Miten Kuuban kriisi laukesi? 

 
 Yhdysvallat asetti Kuuban merisaartoon ja ilmoitti tarkastavansa kaikki laivat. Samaan 

aikaan NL:n alukset lähestyivät Kuubaa. 

 Hruštšov ja Kennedy kävivät kulissien takana neuvotteluja. 

 Kumpikin antoi lopulta periksi, koska riski maailmansodan syttymisestä oli niin suuri. 

 NL veti ohjukset pois Kuubasta, USA lupasi olla pommittamatta Kuubaa ja se lupasi myös 

salaisesti vetävänsä ohjukset pois Turkista. 

 Kriisin seurauksena perustettiin suora neuvotteluyhteys USA:sta NL:oon (kuuma linja) ja 

liennytys alkoi. 

 

Tehtävä 5 
 

Selvitä, minkälaiset suhteet Yhdysvalloilla ja Kuuballa on tällä 

hetkellä. 
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 Opiskelijan oma vastaus 

 


