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1. Johdanto 

 

1.1 Tutkimuskohde ja tutkimuksen ajallinen rajaus 

 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on perehtyä viikoittain ilmestyneessä Suomen Kuvaleh-

dessä esitettyihin käsityksiin Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton supervalloista vuosina 

1979–1991, eli kylmän sodan viimeisen kahdentoista vuoden aikana. Lähestyn työs-

säni osapuolia niiden johtajien kautta, kuten teki lehti itsekin. Suomen Kuvalehti jul-

kaisi toistuvasti kattavia henkilökuvia kahden maan hallitsijoista, käsitellen heidän vii-

meisimpiä edesottamuksiaan ja henkilöhistorioitansa. Haluan kiinnittää erityisesti 

huomiota siihen, miten Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton johtoa käsittelevä uutiskuvaus 

eroaa toisistaan, ja löytyykö aikajaksolta jotain ratkaisevia tapahtumia, jotka vaikutti-

vat lehden kantaan merkittävästi. Yleiskuvassa tarkoitukseni on tarkastella muutoksia 

lehden sävyssä ja sisällössä, niin maailman kuin lehden oman tilanteen muutoksien eri 

vaiheissa.  

Tutkimuksen ajallista rajausta selittävät seuraavat tekijät: 1970-luku mielletään niin 

suurvaltapolitiikan, kuin Suomen Kuvalehdenkin osalta pysähtyneisyyden ajaksi. 

Vuosikymmenen loppupuolella Suomen Kuvalehti oli uuden päätoimittajansa myötä 

kuitenkin ryhtynyt merkittäviin uudistustoimiin, joiden myötä Pohtola otti itse vastuun 

ulkopoliittisesta uutisoinnoista1, jonka saralla kyseessä oli maailmanlaajuinen taite-

kohta. Vuoden 1979 lopulla Neuvostoliitto hyökkäsi Afganistaniin, joka kiristi enti-

sestään supervaltojen keskinäisiä välejä. Tämä päätti vuoden 1975 ETY-kokouksessa 

huipentuneen liennytyksen ajanjakson ja ydinasevarustelun kierre sai taas jatkua. Näin 

haastavissa olosuhteissa myös maiden valtionjohtajien osalta elettiin epävarmaa aikaa: 

Yhdysvallat valmistautui vuoden 1980 marraskuun presidentinvaaleihin, kun taas 

Neuvostoliitossa vuodesta 1964 yksinvaltiaana hallinneen Leonid Brežnevin  terveys 

alkoi silminnähden heiketä, synnyttäen maahan arvaamattoman valtakilpailun asetel-

man. 

 

1 Vares & Siltala 2016, 281. 
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1980-luvun alussa oli ydinsodan pelote siis palannut toden teolla myös maailmaan ja 

lehdellä riitti käsiteltävää molempien valtioiden osalta. Vuoden 1985 loppuun men-

nessä Neuvostoliitossa oli ollut neljä eri valtionpäätä: Leonid Brežnev (1964–1982), 

Juri Andropov (1982–1984), Andrei Tšernenko (1984–1985) ja Mihail Gorbatšov 

(1985–1991). Yhdysvalloissa puolestaan näennäisen heikkouden ja skandaalien seu-

rauksena Jimmy Carter (1977–1981) hävisi presidentinvaalit ja hänen seuraajansa Ro-

nald Reagan (1981–1989) osoittautui lehdistön iloksi mitä värikkäimmäksi persoo-

naksi.  

Reagan oli ristiriitainen hahmo ja hänen kaksi presidenttikauttaan muistetaan erityi-

sesti kommunismin leviämistä aggressiivisesti vastustaneen ”Reaganin opin” mukai-

sesta ulkopolitiikasta, erinäisistä skandaaleista, sekä laissez-faire -tyylisestä, uuslibe-

raalista reaganomics -talouspolitiikasta. Nämä doktriinit, sekä hänen hallintonsa jäse-

nien ja oman persoonansa tyyli herättivät laajalti keskustelua Suomen Kuvalehden si-

vuilla. Reaganin kahdeksan vuotta kestäneen valtakauden jälkeen hänen seuraajakseen 

valittiin hänen vanha varapresidenttinsä George Bush, joka oli asemansa takia ollut 

osa uutisointia jo läpi 1980-luvun. 

Tutkimuksen ajanjakson merkittävin muutoskohta on vuosi 1985, jolloin Neuvostolii-

tossa valtaan nousseen Gorbatšovin aikana alkoi Neuvostoliitossa tapahtua ennennä-

kemättömän paljon: kunnianhimoiset uudistuskampanjat Glasnost ja Perestroika, 

Tšernobylin ydinvoimalan räjähdys vuonna 1986, vuonna 1989 maan asevoimat ve-

täytyvät Afganistanista kymmenen vuotta kestäneen tappiollisen sodan jälkeen ja neu-

vostoblokin hajoamisprosessi käynnistyi. Kaikki tämä johti koko supervallan luhistu-

miseen ja Gorbatšovin eroon vuoden 1991 lopussa. Tätä seuranneet Venäjän ja muun 

Itä-Euroopan levottomuudet ja muutokset liittyvät aiheeseen kiinteästi, mutta ovat sel-

keästi jo osa uutta aikakautta, enkä käsittele niitä tässä tutkimuksessa. 

Tutkimuksen ajanjakson voikin todeta olevan historiallisesti poikkeuksellisen merkit-

tävä ja uskon sen tutkimisen valitsemastani näkökulmasta olevan mielekästä. Kysei-

nen aika on yhä 2020-luvullakin monen aikalaistensa ajatuksissa, ja heille mieleen jää-

nyt kuva sen tapahtumista sekä henkilöistä juontaa juurensa aikansa merkittävien me-

diatahojen antiin, kun internetin kaltaista itsenäistä keskustelu- ja tiedonhakualustaa ei 

vielä ollut. Noista medioista Suomen Kuvalehti oli yksi aikansa arvostetuimpia ja seu-

ratuimpia aikakausilehtiä läpi käsitellyn ajanjakson.  
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Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

• Miten Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen johtajien käsittely muuttuu vuosien 

1979–1991 välillä? 

• Miten kumpaakin maata käsittelevä uutisointi vertautuu toisiinsa? 

Apuna analyysin syventämiseen käytän apukysymyksiä: 

• Ilmeneekö tutkimuksen ajanjaksona joitain rajapyykkinä toimivia tapahtumia 

lehden kannan muutoksen suhteen? 

• Heijastuvatko lehden organisaatio- & henkilöstömuutokset merkittävästi sen 

suurvaltapoliittisessa sisällössä? 

 

 

1.2 Lähdeaineisto ja tutkimusmetodit 

Lähteinäni käytän Suomen Kuvalehden viikoittaisia numeroita pääasiassa vuosien 

1979–1991 väliltä, jotka ovat digitoituna Kansalliskirjaston kokoelmissa. Tutkittavia 

lehtiä on yhteensä yli 600 kappaletta, joten tutkimuksessani keskityn lehden pääkirjoi-

tuksiin ja muihin artikkeleihin, joiden keskeinen sisältö vastaa tutkimusaihettani. Jo-

kaisen artikkelin yksityiskohtainen tarkastelu aihetta sivuavien viittausten toivossa ei 

tutkimuksen laajuuden huomioon ottaen olisi ollut mielekästä. Suurin osa lehden ar-

tikkeleista on sen omien toimittajien käsialaa, mutta osa myös ostettuja käännöksiä 

ulkomaisista sanoma- ja aikakausilehdistä kuten The Sunday Times ja Der Spiegel. 

Tämä on yleinen ja myös ymmärrettävä toimintatapa, sillä maailman mittakaavassa 

pienellä Suomen Kuvalehdellä ei ollut kaikkeen resursseja. 

Kylmän sodan osapuolista keskityin sen kahteen johtavaan osapuoleen, enkä muuta-

maa poikkeusta lukuun ottamatta tutkinut esimerkiksi Iso-Britanniaa tai Neuvostolii-

ton satelliittivaltioita koskevaa uutisointia. Tieteellisesti analysoin pääasiassa lehden 

tekstisisältöä, enkä esimerkiksi uutisten kuvitusta tai lehdessä julkaistuja pilakuvia, 

ellen kokenut niiden liittyvän keskeisesti uutisen sisältöön.  

Tutkimuksen fokus on nimenomaisesti Suomen Kuvalehden sisällössä - ei lehdessä 

instituutiona - mutta on myös tarpeellista käsitellä lehden omaa tilannetta ja sitä 
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kohdanneita muutoksia, siinä määrin kuin se vaikutti sen tuottamaan aihepiiriä koske-

vaan materiaaliin. Tutkimuksen edetessä on välttämätöntä luoda lukijalle kuva ajan-

jaksosta yleisesti niin maailman-, kuin kotimaankin tapahtumien ja mediahistorian 

osalta. Tutkimuksen edetessä vastaan tulevia tapahtumia, henkilöitä ja käsitteitä ava-

taan niitä koskevissa luvuissa. 

Tutkimukseni voidaan luokitella osaksi viestintähistoriaa, johon liittyvät osaltaan 

myös poliittinen historia. Viestintähistoria määritellään osaksi media- ja kulttuurihis-

torian kokonaisuutta, eli tiedotusvälineiden toimintaa tarkastellaan kulttuurisessa kon-

tekstissa samanaikaisesti historian kanssa pitkittäin ja viestinnän muotojen kanssa poi-

kittain.2 Lehden sisältöä tutkiessani lähdekriittinen näkökulma ei ole merkittävässä 

roolissa, vaan keskityn nimenomaan avaamaan sävyä, millä Suomen Kuvalehdessä 

ajan uutisantia kirjoitettiin. Tuota sävyä määritellessä on tärkeää kiinnittää huomio 

viestinnän eri tapoihin, esimerkiksi kuvitukseen ja sanavalintoihin. Pienetkin muutok-

set vaikkapa kuvailevissa sanoissa voivat muuttaa artikkelin luonteen tyystin ja niihin 

on epäilemättä kiinnitetty paljon huomiota kylmän sodan ajan Suomen uutismediassa.  

Lehden kirjoitusten sävystä ja yrityksestäni ymmärtää sen taustatekijöitä luon oman 

henkilökohtaisen näkemykseni siitä kuvasta, jota koen lehden antaneen lukijoilleen. 

Kuva on tutkimukselleni keskeinen, mutta hankalasti määriteltävä käsite. Näen sen 

muodostuvan lukijansa käsityksenä lukemastaan sisällöstä, mihin vaikuttavat hänen 

henkilökohtaiset tietonsa ja näkemyksensä niin lehdestä, kuin sen käsittelemästä aihe-

piiristäkin.  

On myös huomattava, että Suomen Kuvalehti oli vain yksi lukemattomista tiedon ka-

navista, jotka kyseisen kuvan muodostumiseen ovat vaikuttaneet. Vuonna 1997 syn-

tyneenä henkilönä en kykene asettumaan 1980-luvun kirjoittajan tai lukijan ajatusmaa-

ilmaan, mutta voin luoda historiallisen tiedon valossa näkemyksen siitä, minkälainen 

aikaansa ja ympäristöönsä sidonnainen käsitys lukijalle annetaan. 

Suomen Kuvalehden suhtautumista Vietnamin sotaan pro gradussaan3 tutkinut Jukka 

Manninen oli valinnut mielestäni osuvan Pentti Renvallin lainauksen: 

 

2 Vuorio 2009, s. 11 

3 Elokuun salamista Bess Pelottoman sisseihin: Yhdysvallat ja Vietnamin sota Suomen Kuvalehdessä 

vuosina 1964–1973 
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Lähde ei yleensä luo tyhjästä niitä asioita, jotka se mainitsee, vaan se käyttää hy-

väkseen todellisia tosiasioita, koska sen yleensä on saatava aikaan jokin vaikutus 

näiden todellisten tosiasioiden keskellä. Nämä tosiasiat eivät ole lähteen tarkoi-

tuksen mielin määrin muovailtavissa, vaan niillä on oma vastustuskykynsä, joka 

liittyvät lähinnä siihen, miten yleisesti ne tunnetaan lähteen lukijoiden piirissä.4 

Politiikan tutkija Benedict Anderson korostaa, että lehdistön usein virheellisesti kuvi-

tellaan olevan julkisen mielipiteen ilmaisija, sen sijaan, että sitä käsiteltäisiin sen luo-

jana.5 Tämä on Suomen Kuvalehden kohdalla tärkeä huomio, ottaen huomioon sen 

asema tutkivan journalismin lehtenä ja korostettu status korkeasti koulutettujen, usein 

vaikutusvaltaisten ihmisten lukemistona.  

Yksi keskeinen tutkimuksessani sovellettava metodi on diskurssianalyysin piiriin kuu-

luva kriittinen lingvistiikka. Se keskittyy erityisesti sanoma- ja aikakausilehtien dis-

kurssin ja viestintätavan analysointiin. Sen pohjana toimii systeemisen lingvistiikan 

teoria, joka antaa järjestelmällisen tavan käsitellä tekstiä. Menetelmää kehittäneen 

Norman Faircloughin näkemyksen mukaan teksti voi yhtä aikaa edustaa ympäröivää 

maailmaa, sekä esitellä vuorovaikutuksen muotoja ja identiteettejä. Diskurssi on ideo-

logisten ja kielellisten prosessien kenttä, jossa näiden kahden tekijän välillä vallitsee 

määritelty suhde. Kriittisen lingvistiikan tarkoitus on tähdentää, miten merkittävä vai-

kutus sanaston valinnalla ja kieliopilla voi olla analysoinnin osana.6 

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimukseni koostuu kuudesta pääluvusta. Johdannon jälkeen avaan tutkimuksen vii-

tekehystä: Suomen Kuvalehden historiaa ja asemaa, sekä kotimaan mediakentän 

yleistä tilaa tutkielmani käsittelemänä aikakautena. Käsittelylukuja on kaiken kaikki-

aan kolme kappaletta, jotka olen jakanut kronologisesti aikaväleille v. 1979–1984, v. 

1985–1988 ja v. 1989–1991. Jokaisen luvun alku- ja päätöskohta sijoittuu johonkin 

merkittävään rajapyykkiin annetulla 12 vuoden aikavälillä. Vuodet 1979–1984 pitävät 

sisällään Afganistanin sodan syttymisen ja viimeiset vanhoilliset kommunistijohtajat 

 

4 Renvall 1965, 163. 

5 Anderson 2006, 34–35. 

6 Fairclough 1997, 39–42 
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Brežnevistä Tšernenkoon, ja Yhdysvaltojen tapauksessa Jimmy Carterin valtakauden 

lopun, sekä Ronald Reaganin ensimmäisen presidenttikauden. Tutkielman neljäs luku 

rajoittuu vuosiin 1985–1988, joiden aikana Gorbatšov nousi valtaan Neuvostoliitossa 

aloittaen valtaisan uudistusten sarjan, sekä uuden aikakauden supervaltojen välisissä 

suhteissa. Samoihin vuosiin myös sijoittuu Reaganin toinen presidenttikausi omine 

skandaaleineen, sekä presidentti Bushin valintaan johtanut vaalivuosi 1988. Viimeinen 

käsittelyluku on aikarajaukseltaan (v. 1989–1991) lyhyempi, mutta sen aikana tapah-

tuu sitäkin enemmän: Yhdysvalloissa valta vaihtuu Reaganilta Bushille ja maa päätyy 

v. 1991 Irakin vastaiseen sotaan Persianlahdella. Samaan aikaan Gorbatšovin imagon, 

vallan ja koko Neuvostoliiton hajoamisprosessi alkaa ja saapuu päätökseensä kahden 

vuoden aikana, aloittaen tyystin uuden luvun koko maailmamme historiassa.  

Aloitan jokaisen käsittelyluvun lyhyellä ajanjaksoa kuvaavalla esittelyllä, jossa avaan 

luvussa esiintyvät keskeiset henkilöt ja käsitteet. Tämän jälkeen käsittelen erikseen 

omissa alaluvuissaan molempia maita tai henkilöitä koskeneen uutisoinnin. Käsittely-

luvun lopussa koostan niissä ilmi tulleen tiedon lyhyeen yhteenvetoon ja vertailuun 

kahden maan sekä muiden käsittelylukujen aikajaksojen välillä. Tutkielman lopuksi 

esitän johtopäätökseni ja luonnollisesti työssäni käytetyt lähteet ja tutkimuskirjallisuu-

den. 
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2. Tärkeimmät taustatekijät 

 

2.1 Suomen Kuvalehti instituutiona 

Suomen Kuvalehti on vuonna 1916 perustettu kuvallinen viikkolehti, joka ensimmäi-

sessä näytenumerossaan totesi näin: ”Viikossa eletään enemmän kuin ennen vuosissa. 

Jokainen hetki luo uusia mahdollisuuksia sellaisestakin, missä kehityksen jo luultiin 

saavuttaneen huippunsa.” 7 Kyseisen kaltaiselle lehdelle oli selvästi tilausta, sillä lehti 

elää arvostettuna ja elinvoimaisena jo toista vuosisataansa. Vuonna 2016 Suomen Ku-

valehden päätoimittaja Ville Pernaa totesi lehden satavuotisesta historiasta painok-

kaasti: 

Lehden peruslinja on ollut vankka ja kestävä. Vuonna 1918 se oli valkoisella, 

laillisen yhteiskunnan puolella, kylmän sodan vuosina se taisteli hiipivää sosia-

lismia vastaan ja yhä edelleen se uskoo markkinatalouteen. Lehti puolustaa de-

mokratiaa ja länsimaisia arvoja. Se haluaa olla rakentamassa mahdollisimman 

hyvää ja menestyvää Suomea.8 

Suomen Kuvalehti on siis halunnut asemoitua maltillisen konservatiiviseksi lehdeksi, 

joka tavoittelee profiililtaan sivistynyttä ja kouluttautunutta kansalaista.  Tiedotusopin 

professori Pertti Hémanuksen näkemyksen mukaan merkitystä tavoittelevan lehden 

yhteiskunnallinen merkitys ja vaikutuskyky ovat riippuvaisia sen kyvyistä vedota ja 

puhutella lukijaansa.9 Suomen Kuvalehden onneksi kuvailtiin sitä seuraavalla tavalla 

Suomalaisen aikakausilehdistön historiassa: 

Suomen Kuvalehti oli oman arvonsa tunteva lehti, joka oli kuluneiden yli neljänkymmenen 

ilmestymisvuotensa aikana saavuttanut lähestulkoon kansallisen instituution aseman. Se sanoi 

painavan sanansa kaikista asioista, jotka kuuluivat kansakunnan kaapin päälle ja samalta kor-

keudelta olivat lähtöisin myös miltei kaikki lehden tärkeimmät avustajat.10 

Tämä oli hyvin osuva kuvaus, sillä esimerkiksi 1970-luvun alussa lehden tunnuslause 

oli ”lukevien ihmisten lehti” ja sen sivuilta saattoi löytää mm. pääministeri Mauno 

 

7 Vares & Siltala 2016, 9. 

8 Vares & Siltala 2016, 10 

9 Hémanus 1988, 467. 

10 Malmberg 1991, 156. 
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Koiviston vaimo Tellervo Koiviston oman Rouva Koiviston päiväkirja -nimellä tun-

netun pakinapalstan, sekä itse tasavallan presidentti Urho Kekkosen näkemyksellisiä 

otteita julkisena salaisuutena tunnetun ”Liimatainen” -nimimerkin takaa. 

Tätä ennen, kylmän sodan alkuvuosina, myötäili lehti Suomen valtion reaalipoliittista 

linjaa ylistäen Stalinia hänen kuolemaansa asti. Tämän jälkeen Neuvostoliiton käsitte-

lyn tapa vapautui hieman, mutta avoimuudeltaan se ei kuitenkaan ollut verrattavissa 

Yhdysvaltoja koskevaan uutisointiin. Kummankaan maan poliitikot eivät lehteä mer-

kittävästi persoonina tuntuneet kiinnostavan ennen kuin ”nykyajan kuningas Midas” 

Nikita Hruštšov pönkitti valtansa Neuvostoliitossa 1950-luvun loppuun mennessä ja 

John F. Kennedy nousi Yhdysvaltojen presidentiksi vuonna 1961. Nämä kaksi karis-

maattista valtiomiestä olivat portti monipuolisiin kirjoitusmahdollisuuksiin, erityisesti 

heidän merkittävien poliittisten uudistustensa ja kriisinhoidon näkökulmista.11 

1960-luvun edistyksellisessä ilmapiirissä oli konservatiivisen Suomen Kuvalehden 

maine lujilla. Lehden omistavan Yhdistyneiden Kuvalehtien johtokunnan jäsen kuvaili 

lehden kansien olleen aina ”sama, keski-ikäinen, harmaantuva tai kaljuuntuva mies-

naama”12 ja lukuisista uudistumisyrityksistä huolimatta käytettiin lehdestä vielä 1970-

luvullakin ”Suomen Kuivalehden” pilkkanimeä.13 Lehtien kannet ja keskiaukeaman 

tarinat koskivat enimmäkseen kotimaisia aiheita, vaikkakin merkittävinä poikkeuksina 

voidaan pitää entisen pääsihteeri Nikita Hruštšovin yksinoikeudella Suomen Kuvaleh-

delle antamia haastatteluja vuosina 1970 ja 1974. 

Haastavien aikojen seurauksena oli lehden viikoittainen levikki vuonna 1974 laskenut 

vain n. 50 000 kappaleeseen ja se oli lakkauttamisuhan alla.14 Yllätyksenä monille uu-

deksi päätoimittajaksi valittiin vuosia toimittajantöistä pois ollut Mikko Pohtola, jonka 

johdolla lehti palautti ulkomaanuutisoinnin toimituksen keskiöön, lehdelle levikiltään 

kultaisten 1920–1930-lukujen tyyliin.15 Lehden toimittajakuntaan palkattiin uutta 

verta, ja presidentti Kekkosen aika Liimataisena tuli yhteistuumin päätökseen 

 

11 Vares & Siltala 2016, 225–226. 

12 Vares & Siltala 2016, 235. 

13 Vares & Siltala 2016, 234. Pohtola 95. 

14 Lindstedt 2010, 103. Vares & Siltala 2016, 280. 

15 Vares & Siltala 2016, 303–304. 
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helmikuussa 1975, yhteensä 322 kolumnin jälkeen.16 Samana vuonna myös kahdeksan 

muun vaikutusvaltaisten suomalaisen poliitikon ja yritysjohtajan nimimerkit lehdessä 

lopetettiin.17  

Linjauudistukset todella olivat tarpeen aikana, jolloin Suomessa aikakausilehtiä syntyi 

ja kaatui jatkuvaa tahtia18 ja televisioiden yleistyttyä oli tuoreen visuaalisen tiedon vä-

litys laajan kansan keskuuteen mullistunut. Korostaakseen uuden informaatiotrendin 

mukaista linjasta Suomen Kuvalehtikin vaihtoi tunnuslauseekseen ”ajankohtainen yk-

könen” nokitellen samalla kilpailevaa formaattia: Yleisradion keskusteluohjelma 

Ajankohtaista kakkosta.19 Dynaamisuus palkittiin ja 1970-luvun loppuun mennessä oli 

lehti ottanut jälleen paikkansa Suomen tilatuimpana aikakausilehtenä ja uuteen vuosi-

kymmeneen kyettiin siirtymään aiempaa itsevarmemmalla ja räväkämmällä linjalla.20  

Lehden tavoittelemaa mielipidevaikuttamista alleviivaa mielestäni mainiosti vuoden 

1979 syyskuussa lehden kanteen päässyt Lontoon kirjeenvaihtaja Erkki Toivasen ar-

tikkeli, jossa hän kauhisteli Suomesta länsimaissa vallitsevaa kuvaa Neuvostoliiton 

kynnysmaana. Innoittajana kirjoitukselle toimi BBC:n julkaiseman Neuvostoliiton 

naapurimaita koskevan The Bear Next Door -dokumenttisarjan Suomea käsittelevä 

jakso, jossa yksikään korkea-arvoinen suomalainen päättäjä ei ollut uskaltautunut pu-

humaan ”maailman arvostetuimmalle mediatalolle” ja täten loi todellisuutta huomat-

tavasti huolestuttavamman kuvan. Kirjoituksessaan Toivanen vaati Suomen lisäävän 

avoimuuttaan länsimaita kohtaan, jotta maan ja sen kansalaisten julkikuva paranisi 

hallinnon myötävaikutuksesta, eikä siitä huolimatta.21 Lehden seuraavalla olikin Inter-

national Herald Tribune -sanomalehdestä käännetty kattava suomettumista koskeva 

analyysi,22 joka vahvisti Toivasen tekemiä huomioita. 

 

 

16 Suomen Kuvalehti, 16.10.1998, s. 26 

17 Lindstedt 2010, 109. 

18 Vares & Siltala 2016, 276. 

19 Vares & Siltala 2016, 281. 

20 Vares & Siltala 2016, 323. 

21 Suomen Kuvalehti 07.09.1979, 52–54. 

22 Suomen Kuvalehti 07.09.1979, 55–57. 
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2.2 Suomalaisen median tila 1980-luvulle tultaessa 

Sodanjälkeisen Suomen uutismedian tila oli ollut haastava. Ennen toista maailmanso-

taa, ja erityisesti sen aikana Neuvostoliittoa oli arvosteltu jatkuvasti.23 Suomen solmit-

tua aselevon Neuvostoliiton kanssa vuoden 1944 syksyllä tapahtui tässä kuitenkin olo-

suhteiden pakosta muutos. Miehityksen uhan pelossa Neuvostoliittoa ei enää uskal-

lettu arvostella, ja poliittisten päättäjien ohjeistuksesta maan lehdistön käskettiin nou-

dattaa tiukkaa itsesensuuria sekä harkintaa itänaapuria koskeneessa uutisoinnissa. 

Vuonna 1946 pääministerinä toimineen Juho Kusti Paasikiven kerrotaan siteeranneen 

Bismarckia puhuessaan kotimaisille päätoimittajille: ”Maa kokonaisuudessaan saa 

maksaa ne ikkunat, jotka lehtimiehet varomattomuudellaan rikkovat”. 

Räikeimmin valtiota kohdannut neuvostopelko ilmeni vuoden 1948 rikoslain 14. luvun 

pykälässä 4a, jonka mukaan toimittajalle voitiin antaa jopa kahden vuoden vankeus-

rangaistus ulkovaltoja herjaavasta kirjoittelusta, mikäli tasavallan presidentti nosti asi-

asta syytteen. Tätä lehdistön sananvapautta rajoittavaa pykälää ei kertaakaan sovel-

lettu, mutta se asetti hyvin tiukat raamit sille, mistä tiedotusvälineissä kyettiin puhu-

maan ja ylläpiti itsesensuurin perinnettä myös tulevina vuosikymmeninä. Virallisesti 

ns. uhkapykälä poistettiin vasta vuoden 1995 rikoslainuudistuksen yhteydessä.24 On-

gelmaa kiertääkseen suomalaisessa lehdistössä alkoi pitkään jatkunut perinne käsitellä 

arkaluontoisempia ulkopolitiikan uutisia ruotsalaista tai muista länsimaisista uutistoi-

mistoista lainaten.25 Neuvostoliiton suurlähetystön sadat työntekijät kävivät ahkerasti 

läpi erityisesti lehdistön päivittäistä uutisointia ja ilmoittivat Suomen ulkoministeri-

ölle, mikäli he olivat johonkin tyytymättömiä.26 

Voimakkaimmillaan tarkkailun nähtiin olleen 1960-luvun lopusta Kekkosen ajan päät-

tymiseen vuoteen 1981. Kekkonen itse lähetti useille päätoimittajille nk. ”myllykir-

jeitä”, joissa hän suorasanaisesti sätti lehtiä maan idänsuhteiden vaarantamisesta. Pre-

sidentin kanssa läheisestä suhteestaan huolimatta myös Suomen Kuvalehti sai 

 

23 Salminen 1992, 30. 

24 Salminen 1992, 33. 

25 Salminen 1992, 34. 

26 Salminen 1992, 85. 
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"myllytyksistä” osansa 1970-luvun aikana.27 Vielä 1980-luvulla puhuttiin uutistente-

ossa ns. symmetrian periaatteesta, jonka mukaan Neuvostoliittoa kritisoidessa piti sa-

man uutiset yhteydessä osoittaa kritiikkiä myös Yhdysvaltoja kohtaan. Salmisen esi-

merkin mukaan, jos Neuvostoliiton toimintaa Afganistanissa arvosteltiin, oli samalla 

nostettava esille esimerkiksi Yhdysvaltojen selkkaukset Chilessä ja Granadassa.28 

Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että ainakin 1970-lukuun verrattuna, 1980-luvun 

puolella median tarkkailu jo hellitti hieman, mikä on esimerkiksi nähtävissä ulkomi-

nisteriöön tehtyjen huomautuspyyntöjen merkittävänä vähenemisenä.29 Suomen Neu-

vostoliitolle kumartelua alettiin kutsua yleisesti suomettumiseksi, jolla käytännössä 

tarkoitettiin poliitikkojen ja median toiminnan- ja sananvapauden rajoittamista mahta-

vamman naapurivallan miellyttämiseksi. 30 

Sanoma- ja aikakausilehdet eivät kuitenkaan olleet suinkaan ainoa suomalaisyleisön 

kuluttama median muoto. Valtiorahoitteisella Yleisradiolla oli valta-asema muuhun 

kotimaiseen mediaan nähden, toimittihan se vuoteen 1981 asti maan ainoat televisio-

uutiset. 1970-luvulla myös maan taajama-alueet oli kaapeloitu, joten television katse-

lemisesta oli tullut yleistä miltei koko maassa.31 Suomettuneen valtionjohdon ohjauk-

sessa ollut Yleisradio tunnettiin erittäin neuvostomyönteisenä tiedotusvälineenä, jopa 

Suomen mittakaavalla.32 Kanavalla esitettiin mm. erikseen Neuvostoliittoa koskevia 

dokumenttiohjelmia, joissa naapurimaan ihmisiä ja elintapaa ihailevasti kuvailtiin.33 

 

 

 

 

27 Salminen 1992, 86. 

28 Salminen 1992, 176. 

29 Salminen 1992, 302. 

30 Vihavainen 1992, 14–15. 

31 Salokangas 1996, 343. 

32 Salminen 1992, 150–152. Salokangas 1996, 322–325. 

33 Salokangas 1996, 324. 
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3. Vuosikymmen vaihtuu (v. 1979–1985)  

 

Seuraavan luvun aikana on tärkeää ymmärtää tietyt Yhdysvaltoja, Neuvostoliittoa ja 

Suomen Kuvalehteä itseään koskeneet tosiasiat. Vuonna 1979 Neuvostoliitto oli ollut 

15 vuotta Leonid Brežnevin rautaisessa hallinnassa. Brežnev liittolaisineen oli syrjäyt-

tänyt liian kokeilunhaluiseksi leimatun edeltäjänsä Nikita Hruštševin, joka oli halun-

nut maltillisesti vapauttaa ja uudistaa Neuvostoliittoa. Brežnevin pitkän valtakauden 

aikana priorisoitiin sen hetkisen status quon säilyttämistä, eikä maa ryhtynyt merkittä-

viin sisä- tai ulkopoliittisiin hankkeisiin. Pönkittääkseen valta-asemaansa oli miltei 

kaikki päätäntävalta, mukaan lukien taloudellinen suunnittelu keskitetty Brežnevin 

johtaman Neuvostoliiton kommunistisen puolueen byrokraateille. Tämän seurauksena 

maan talouden kehitys oli olematonta, ja esimerkiksi nopeasti kehittyvän tuotantotek-

nologian käyttöönotto hidasta.34 Neuvostoliiton ulkopolitiikkaa määritti Brežnevin op-

pina tunnettu doktriini, jonka mukaan sosialististen maiden irtautuminen neuvosto-

myönteisen sosialismin aatteesta täytyi estää, viime kädessä, vaikka sotilaallisin kei-

noin. Oppi oli saanut alkunsa vuonna 1968, kun Tšekkoslovakian kansantasavallan 

uusi hallitus oli alkanut harjoittamaan Neuvostoliiton mielestä liian länsimielistä poli-

tiikkaa, joka olisi voinut johtaa uudistusvaatimuksiin muuallakin itäblokin alueen 

maissa. Tämän estääkseen Neuvostoliitto ajoi panssarivaununsa maan pääkaupunkiin 

Prahaan ja voimakeinoin korvasi hallinnon itselleen mieleisemmällä. Vuonna 1979 

Neuvostoliitto oli siis ollut pitkään pysähtyneisyyden ajaksi kuvatussa tilassa, jossa se 

piti tiukasti kiinni sen hallitsemistaan alueista ja omasta sisäpoliittisesta vakaudesta, 

erityisesti talouden kehityksen kustannuksella.35 Brezheneviä seuranneet johtajat And-

ropov ja Tšernenko kertoivat ainakin paperilla haluavansa uudistaa järjestelmää, mutta 

eivät lyhyiden valtakausiensa aikana ehtineet tehdä paljoa.36 

Yhdysvalloille 1970-luku ei myöskään ollut helppo. Vuonna 1974 presidentti Nixon 

oli joutunut eroamaan Watergate-skandaalin myötä, ja seuraavana vuonna myös Yh-

dysvaltojen osalta yli kymmenvuotiseksi pitkittynyt Vietnamin sota päättyi 

 

34 Zubok 2010, 91-95. 

35 Zubok 2010, 89-91. 

36 Zubok 2010, 109-110. 
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täydelliseen tappioon. Maa oli joutunut siis niin ulko- kuin sisäpoliittisesti nöyryyte-

tyksi, jonka lisäksi myös sen talouskasvu oli hidastunut inflaatio- ja työttömyyslukujen 

paisuessa.37 Presidentti Jimmy Carter oli noussut valtaan demokraattien riveistä 

vuonna 1977 ns. vanhan järjestelmän haastajana.38 Carterin aikana Yhdysvalloissa 

aloitettiin suuria taloudellisia uudistuksia, mutta ilman niiden nopeaa vaikutusta hänen 

kannatuksensa alkoi laskemaan. Neljäs marraskuuta 1979 iranilaiset islamistiopiskeli-

jat valtasivat Yhdysvaltojen suurlähetystön Teheranissa ja ottivat sen työntekijät pant-

tivangeikseen. Selkkaus nousi suureksi mediatapahtumaksi, eikä panttivankien vapau-

tus tapahtunut kuin vasta 444 päivän kuluttua 20.01.1981. Tämä nähtiin jälleen yhtenä 

kansainvälisenä nöyryytyksenä Yhdysvalloille, josta syytetyn Carterin kansansuosio 

romahti kriisin edetessä.39 

Epäsuosittu Carter hävisi vuoden 1980 presidentinvaalit republikaanien ehdokas Ro-

nald Reaganille. Reaganin lupaus oli nostaa yhdysvaltalaisten usko itseensä ja ta-

louteensa, sekä palauttaa maan kansainvälinen status. Maan uusi talouspolitiikka alet-

tiin tuntea presidentin mukaan nimetyllä reaganomics termillä, jolla tarkoitettiin uus-

liberaalia talouskäsitystä, jonka tarkoituksena oli merkittävästi karsia verotusta, val-

tion menoja, yksilön- ja yritysten rajoituksia sekä vähentää uuden rahan liikkeelle las-

kemista, jotta inflaatio vähenisi.40 Talousoppi sai erityisesti Suomen Kuvalehdessä ris-

tiriitaisen vastaanoton, sillä vaikka maan talous alkoi Reaganin aikana jälleen kasvaa 

voimakkaasti, niin myös Yhdysvaltojen valtionvelka kolminkertaistui ja taloudellinen 

epätasa-arvo lisääntyi. Toisin sanoen talouspolitiikan kestävyys pidemmällä aikavä-

lillä kyseenalaistettiin.  

Yksi syy Yhdysvaltojen valtionvelan kasvamiseen oli Reaganin hallinnon valtava pa-

nostus asevarusteluun, jonka takana olivat Reaganin oppina tunnettu doktriini ja maan 

Tähtien Sota -projektina tunnettu kunnianhimoinen ohjuspuolustusjärjestelmä. Reaga-

nin opin mukaan kommunismin vaikutuspiiriä maailmassa tuli pienentää41, jonka seu-

rauksena Yhdysvallat tuki aseellisesti ja rahallisesti lukuisia antikommunistisia 

 

37 Mitchell 2010, 66. 

38 Mitchell 2010, 71. 

39 Mitchell 2010, 82-83. 

40 Niskanen 1988, 4. 

41 Fitzgerald 2013, 60-64. 
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vastarintaliikkeitä ympäri maailmaa, mukaan lukien Neuvostoliiton miehittämässä Af-

ganistanissa. Tähtien Sota eli Strategic Defense Initiative (SDI) oli Reaganin vuonna 

1983 julkistama hanke, jonka tavoitteena oli rakentaa avaruuteen ohjuspuolustusjär-

jestelmä, jolla Neuvostoliiton mannertenväliset ydinohjukset olisi voitu sotatilanteessa 

räjäyttää laserteknologian avulla, ennen kuin ne iskisivät kohteisiinsa.42 Reaganin pa-

nostus sotilasmenoihin ja interventionistinen ulkopolitiikka yhdistettynä varomatto-

maan puhetapaan loivat hänestä useille kuvan sotaisana presidenttinä. 

Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton väleissä oli vuoden 1962 Kuuban kriisin jälkeen val-

linnut niin kutsuttu liennytyksen aika, jonka aikana maat elivät kauhun tasapainon yl-

läpitämää rinnakkaiseloa ja välttelivät suoraa sotilaallista konfliktia. Liennytyksen 

ajan saavutuksia olivat esimerkiksi vuosien 1968 ja 1979 ydinaseita rajoittaneet 

SALT-sopimukset, sekä Helsingissä vuonna 1975 järjestetty Euroopan turvallisuus- ja 

yhteistyökonferenssi (ETYK), jossa Yhdysvallat ja Neuvostoliitto tunnustivat toisen 

maailmansodan jälkeisten valtiollisten rajojen loukkaamattomuuden.43 Isäntämaa 

Suomelle ETYK oli erityisen merkittävä historiallinen tapahtuma ja siellä syntynyttä 

supervaltojen yhteisymmärrystä kuvattiin Suomessa usein ”Helsingin hengeksi”. 

Tuossa hengessä solmittua vuoden 1979 SALT II -sopimusta ei kuitenkaan koskaan 

asetettu täysin käytäntöön, sillä Yhdysvaltojen senaatti kieltäytyi sen ratifioinnista 

Neuvostoliiton hyökättyä Afganistaniin vuoden 1979 joulukuussa, päättäen liennytyk-

sen ajan maiden välillä.44 

Neuvostoliiton eteläpuolella sijainnut Afganistan oli ollut läpi 1970-luvun Neuvosto-

liiton vahvan poliittisen vaikutuksen ja ohjauksen alaisena. Maa oli ollut kuitenkin 

pitkään epävakaa ja syyskuussa 1979 valtaan noussut presidentti Hafiz Allah Amin 

yritti etäännyttää maataan Neuvostoliiton vaikutuspiiristä ja luoda suhteita Kiinaan 

sekä Yhdysvaltoihin. Brežnevin opin periaatteita noudattaen Neuvostoliitto näki tä-

män turvallisuusuhkana itselleen ja ryhtyi miehittämään maata vuoden 1979 joulukuun 

lopussa, korvaten samalla väkivaltaisesti Aminin hallinnon omalla nukkehallituksel-

laan. Nopeaksi tarkoitettu sota pitkittyi yli kymmenvuotiseksi, jonka aikana 

 

42 Fischer 2010, 270. 

43 Schulzinger 2010, 390-391. 

44 Hanhimäki 2010, 217. 
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Yhdysvallat aktiivisesti tuki neuvostojoukkoja alueella vastustaneita voimia, kuten is-

lamilaisia mujahidin-sissejä.45 Kaiken kaikkiaan siirtyminen 1980-luvulle tapahtui siis 

hyvin jännittyneissä olosuhteissa. 

Suomen Kuvalehti itse oli vuosikymmenen vaihteessa ollut useamman vuoden päätoi-

mittaja Mikko Pohtolan luotsauksessa, ja lehdellä meni hyvin. Pohtola itse ei aktiivi-

sesti puuttunut toimittajiensa toimintaan, mutta hänen laajat sosiaaliset verkostonsa 

turvasivat Suomen Kuvalehdelle informaatiota suoraa kansakunnan huipulta. 1980-lu-

vun mediamaiseman muutoksen edetessä lehti kuitenkin alkoi saada kilpailua useista 

uusista aikakausilehdistä kuten Imagesta, ja ihmiset kuluttivat yhä enemmän tv- ja ra-

diosisältöä. Suomen Kuvalehden omistanut Yhdistyneet Kuvalehdet alkoi 1980-luvun 

puoliväliin mennessä etsimään ikääntyvälle Pohtolalle jo dynaamisempaa seuraajaa.46 

Neuvostoliittoa ja erityisesti Brežneviä koskevasta uutisointia koskien on ennakkoon 

mainittava Suomen Kuvalehden Moskovan kirjeenvaihtaja Dev Murarka, joka oli teh-

nyt ensiesiintymisensä lehdessä jo vuoden 1976 huhtikuussa. Murarka oli intialainen 

Kremlin politiikan tuntija ja kansainvälinen journalisti, joka oli muuttanut Moskovaan 

pian Brežnevin valtaannousun jälkeen vuonna 1964.47 Kirjoitustensa perusteella hä-

nellä vaikuttaa olleen läheiset suhteet Kremlin eliitin kanssa ja artikkeleissaan hän käy 

ärhäkkäästi usein läntisten mediatahojen väitteitä vastaan. Viimeinen maininta Murar-

kasta lehden työntekijänä löytyi 23.07.1982, jonka jälkeen myös Neuvostoliittoa kos-

kevan analyysien tapa silminnähtävästi muuttui. 

3.1 Afganistanin sota ja supervallan murhenäytelmät 

Suomen Kuvalehden lähestymistapaa Leonid Brežneviin hänen valtakautensa loppu-

puolella voisi kuvailla varovaisen avoimeksi. Brežnev oli ollut suuren itäisen naapurin 

hallitsijana jo pitkälti toistakymmentä vuotta ja hänet oli opittu tuntemaan itsepintai-

sena, mutta vakaana miehenä. Neuvostoliiton suhteet Suomeen olivat hyvät ja elettiin 

yhä Kekkosen vallan aikaa, jolloin hänen henkilökohtaisia suhteitaan esimerkiksi Neu-

vostoliiton pääministeri Kosyginiin pidettiin erityisessä arvossa. 

 

45 Saikal 2010, 127–132. 

46 Vares & Siltala 2016, 323–325. 

47 Suomen Kuvalehti 16.04.1976, 24. 
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Vuoden 1979 tammikuussa lehdessä oli Brežnevin poikkeuksellisesti yhdysvaltalai-

selle TIME-lehdelle annetun haastattelun sanatarkka käännös, joka loi kuvan karis-

maattisesta, joskin sammaltavasta ja väsyneestä vanhuksesta. Hänen painavia sanojaan 

ja rauhantahtoa alleviivattiin, mutta artikkelin sävy on silti yllättävän kaunistelema-

ton.48  Ero Suomen Kuvalehden itse tuottamaan sisältöön on merkittävä, kun saman 

vuoden marraskuussa lehden oma toimittaja Dev Murarka sätti länsimaita Brežnevin 

heikentyvää terveyttä jopa kuolemaa koskevien huhujen levittämisestä poliittisin tar-

koitusperin.49  

Afganistanin sodan syttyminen oli suomalaismedialle haastava uutinen; Prahan ke-

vään jälkeen laajamittaista Neuvostoliiton ulkopolitiikan arvostelua ei suomalaisessa 

valtamediassa ollut nähty ja suomettumiskehityksen seurauksena oikeistolehdistökin 

käsitteli aihetta ”silkkihansikkain”.50 Suomen Kuvalehti ei ollut tämän suhteen poik-

keus ja uutisoinnin sävy oli hyvin neutraalia, ajoittain jopa hyväksyvää. Vuoden 1980 

ensimmäinen numero ei maininnut viikkoa aiemmin syttynyttä sotaa sanallakaan. 

Vasta seuraavan numeron kannessa komeili neuvostoarmeijan rynnäkkövaunu Kabu-

lin kaduilla, kun lehti oli ostanut oikeudet ranskalaisen toimittaja Francois Lochon pai-

kan päältä laadittuun kuvareportaasiin. Varsinaisen analyysin tilanteesta antoi kuiten-

kin Moskovan kirjeenvaihtaja Dev Murarka kahdessa tammikuisessa artikkelissaan, 

joista ensimmäisessä hän vakuutti operaation välttämättömyyttä ja kuittasi väitteet 

”Moskovan Vietnamista” hölynpölynä.51 Kahta viikkoa myöhemmin 25.01.  hän kiisti 

jyrkästi ”järjettömät tarinat” siitä, että Brežnev olisi antanut hyökkäyskäskyn sotilas-

johdon painostamana: Päinvastoin pääsihteeri oli itse nähnyt toimimisen välttämättö-

mänä Afganistanin pääministeri Aminin ”petettyä” hänet toistuvasti, ja Yhdysvaltojen 

”leikittelynä” sekä ”haisevana” tunnetun ulkopolitiikan muodostaessa mahdollisen 

uhan Neuvostoliitolle myös Lähi-idässä.  

 

.48 Suomen Kuvalehti 26.01.1979, 52–57. 

49 Suomen Kuvalehti 02.11.1979, 42–44. 

50 Salminen 1996, 143–147. 

51 Suomen Kuvalehti 11.01.1980, 40–44. 
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Moskova lähti turvaamaan asemaansa Afganistanissa menetettyään uskonsa ame-

rikkalaisten lupauksiin ja vakuutuksiin heidän ilmenevän ristiriidan vuoksi.52 

Samassa numerossa lehti vastasi ympäripyöreästi kysymykseen ”Mitä mieltä Suomi 

oikein on?” muistelemalla noottikriisiä ja Suomen suhtautumisesta Prahan kevään ja 

Vietnamin sodan tapahtumiin. Ulkoministeriön osastopäällikkö Klaus Törnuddilta oli 

saatu vastaus:  

Suomella ei ole yleensä tapana lähteä spontaanisti kommentoimaan kansainväli-

sen politiikan tapahtumia niin kuin monien muiden maiden hallituksilla on tapana. 

Me usein vastaamme, kun kysytään.53 

Vuoden 1980 keväällä julkaistiin lehdessä Mannerheim-ristin ritari Wolf H. Halsti 

kaksi reaalipolitiikan tyyliä mukailevaa kolumnia, joissa Neuvostoliiton toiminta näh-

tiin luonnollisena osana suurvaltapolitiikkaa,54 sekä Spiegelin tekemän haastattelun 

Afganistanin presidentti Babrak Karmalin kanssa. Karmalin mukaan hänen edeltäjänsä 

oli CIA:n agentti, vakuuttaen maassa olevien neuvostosotilaiden olevan toivottuja ys-

täviä.55 Sodan alkukuukausien jälkeen se ei enää noussut lehden otsikoihin tai vastaan-

ottanut minkäänlaista kritiikkiä, ennen Gorbatšovin valtaannousua vuonna 1985.  

Brežnev palasi lehden uutisointiin vuoden 1980 lokakuun lopussa, kun pääministeri 

Kosygin erosi terveyssyihin vedoten. Dev Murarkalla oli jälleen sisäpiirin tietoa, siitä 

kuinka suuttuneita neuvostopoliitikot ja -kansalaiset olivat, ettei pitkään palvellut pää-

ministeri saanut Brežneviltä kiitosta ja ylistystä. Kosyginin seuraajaksi valitun Nikolai 

Tihonovin Murarka uskoi olevan lyhytaikainen pääministeri, jonka seuraajaksi hän 

spekuloi puolueen nousevaa tähteä Mihail Gorbatšovia.56 Vuoden 1980 tapahtuneen 

Kosyginin kuoleman jälkeen kritisoi Murarka jälleen neuvostojohtoa tahdittomuu-

desta, kun Brežnev oli juhlinut syntymäpäiväänsä televisiossa sen sijaan, että 

 

52 Suomen Kuvalehti 25.01.1980, 55. 

53 Suomen Kuvalehti 25.01.1980, 58 

54 Suomen Kuvalehti 01.02.1980, 53. Suomen Kuvalehti 15.02.1980, 79. 

55 Suomen Kuvalehti 11.04.1980, 20–21. 

56 Suomen Kuvalehti 31.10.1980, 63–65. 
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kansalaisille olisi kerrottu maan pääministerin edeltävänä päivänä tapahtuneesta pois-

menosta.57 

Loppuvuodesta 1981 Der Spiegelin haastateltavana istui ”mainettaan vitaalimpi” 74-

vuotias Leonid Brežnev. Sisällöltään haastattelu oli tyypillistä kylmän sodan diploma-

tiaa siitä, kuinka vastapuoli pakottaa toiminnallaan jatkamaan ydinvarustelua 

Brežnevin omasta rauhantahdosta huolimatta.58 Sama lämmin sävy säilyi, kun muuta-

maa kuukautta myöhemmin presidentti Mauno Koivisto teki ensimmäisen valtiovie-

railunsa Neuvostoliittoon. Tapansa mukaan Suomen Kuvalehti uutisoi tapahtumasta 

näyttävästi ja johtajien hyvät henkilökohtaiset suhteet otettiin helpottuneina vastaan.59  

Vuoden 1982 kesäkuussa Dev Murarka analysoi artikkelissaan jo Brežnevin mahdol-

lisia seuraajia, joiksi hän tunnisti muiden muassa Andropovin, Tšernenkon ja Gor-

batšovin.60 Jokainen heistä edustaisi tavallaan muutosta ja ”jäykkäniskaisuudesta” luo-

pumista. Väärässä Murarka ei ollut, sillä jokaisesta heistä myös tuli vuorollaan kom-

munistisen puolueen pääsihteeri seuraavan kolmen vuoden aikana. Pitkään sairastellut 

Leonid Brežnev kuoli viimein sydänkohtaukseen 10.11.1982, mutta paria päivää myö-

hemmin ilmestynyt Suomen Kuvalehden numero ei maininnut asiasta vielä sanalla-

kaan, luultavasti tiedon saamisen myöhäisen ajankohdan takia. Viikkoa myöhemmin 

lehti käsitteli lyhyesti Brežnevin pari päivää aiemmin tapahtuneet hautajaiset, mutta 

keskittyi enemmän vastavalitun Juri Andropovin tarkasteluun. Antti Blåfieldin ja 

Pekka Vuoriston analyysi korosti Brežnevin aikaisen neuvostolinjan jatkuvuutta, 

mutta hahmona Andropovia ei selvästikään tunnettu, eikä hänestä ole tarjottu muuta 

tietoa kuin pitkä listaus aiempia virkoja ja toimipaikkoja. Hänen sotavuosien roolistaan 

Suomen vastaisilla rintamilla mainittiin vain ohimennen.61 

Andropov jäi koko läntiselle medialle etäiseksi hahmoksi. Suomen Kuvalehdessäkään 

hänet nostetaan esille erikseen vain muutamaan otteeseen. Kenties kattavin tulee sekin 

yhdysvaltalaisen Edward Jay Epsteinin avoimen arvaileva artikkeli, jossa puhutaan 

 

57 Suomen Kuvalehti 2.1.1981, 40–41. 

58 Suomen Kuvalehti 13.11.1981, 36–41. 

59 Suomen Kuvalehti 19.03.1982, 6–11. 

60 Suomen Kuvalehti 11.06.1982, 52–54. 

61 Suomen Kuvalehti 19.11.1982, 28–33. 
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huhuista, joiden mukaan vanha KGB-päällikkö olikin ”elegantti seuramies, kielitaituri, 

modernin taiteen harrastaja ja jazzdiggari”.62 Edes raportti presidentti Koiviston kak-

sipäiväisestä vierailusta Kremlissä ei avartanut Andropovista välittyvää kuvaa Suo-

men Kuvalehden lukijalle. Hänestä kerrottiin ainoastaan se, että hän tuli hyvin toimeen 

Koiviston kanssa ja yhdessä he uusivat YYA-sopimuksen vuoteen 2003 asti.63 Hänen 

kuollessaan seuraavan vuoden helmikuussa kirjoitti Suomen Kuvalehden toimittaja 

Tapani Ruokanen lännen tiedotusvälineiden spekuloivan Andropovin ajasta jälkikä-

teen ”yhtä hatarin eväin, kuin olivat esitelleet tämän.”64 

Juri Andropovin seuraajaksi nostettiin Konstantin Tšernenko, jota lehti piti kahden 

edeltäjänsä luonnollisena jatkajana, samalla korostaen, ettei neuvostojärjestelmä ollut 

kiinni yhdestä miehestä, vaan suuri politbyroo johti maata yhdessä pääsihteerin 

kanssa.65 Viikkoa myöhemmin ilmestynyt henkilöprofiili Tšernenkosta oli kirjoitettu 

yhtä etäiseen sävyyn, kuin edeltäjänsäkin, ja lukijana siitä jää enimmäkseen mieleen 

kuva Gorbatšovin penkinlämmittäjästä, jonka niskaan toimittaja Ruokanen uskoi Gor-

batšovin jo hengittävän.66 Tätä kuvaa vain vahvistaa toukokuussa julkaistu toimittaja 

Jyrki Iivosen ”tieto-extra” joka esitteli politbyroon 18 jäsentä, nimeten Gorbatšovin 

jälleen odotetuksi seuraajaksi.67 

Vuoden 1984 kesäkuun ensimmäisenä päivänä soi päätoimittaja Mikko Pohtolan pu-

helin ja langan päässä oli yllättäen presidentti Mauno Koivisto. ”Myykö Suomen Ku-

valehti hyvin?” hän kysyi Pohtolalta. Puhelu koski 25.5. julkaistua Jaakko Okkerin 

pilakuvalla varustettua kirjoitusta, jossa hän ihmetteli, että Tšernenko oli jaksanut olla 

vallassa satakaan päivää. Teksti referoi länsimaisten toimittajien spekulaatioita Tšer-

nenkon heikosta terveydestä ja politbyroon sisäisestä valtakamppailusta. Jutun jul-

kaisu oli loukannut Neuvostoliittoa ja laittanut presidentti Koiviston epäkiitolliseen 

asemaan, sillä hän oli vastikään tavannut Tšernenkon ja nyt oli mahdollista saada ti-

lanteesta sellainen kuva, että Koivisto olisi omien sanojensa mukaan ollut 

 

62 Suomen Kuvalehti 04.03.1983, 64–67. 

63 Suomen Kuvalehti 17.06.1983, 52–57. 

64 Suomen Kuvalehti 17.02.1984, 10–12. 

65 Suomen Kuvalehti 17.02.1984, 10–12. 

66 Suomen Kuvalehti 24.02.1984, 59–61. 

67 Suomen Kuvalehti 04.05.1984, 22–33 
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”kielikellona” pääsihteerin heikosta tilasta. Erityisesti, kun otettiin huomioon, että 

Koivisto ja Pohtola tunsivat toisensa vuosien takaa. Asia otettiin lehdessä huomioon, 

eikä lehti Pohtolan mukaan sen koommin tarkastanut ulkopoliittista linjaansa.68  

 

Kohun herättänyt pilakuva.69 

Todella vaikutti siltä, ettei Koiviston puhelulla ollut valtaisaa vaikutusta ja lehti vai-

kutti säilyttävän rohkeamman linjan Neuvostoliiton uutisoinnin suhteen. Esimerkiksi 

seuraavan vuoden helmikuussa se julkaisi Okkerin kynästä kirjoitetun Gorbatšovia 

koskevan reportaasin ”Puimurin penkiltä supervallan johtoon”, joka käytännössä kut-

sui Gorbatšovia Neuvostoliiton de facto -johtajaksi, jonka astumista valtaan odotettiin 

Moskovassa ”kiihkeästi”.70 Vuotta aiemmin tapahtuneesta kohusta huolimatta lehti 

jatkaa maaliskuun puolivälissä tiukalla linjallaan: kannessa todettiin näyttävästi ”Mur-

henäytelmä suurvallan huipulla” joka oli jälleen Jaakko Okkerin käsialaa. Hän oudok-

sui tapaa, jolla kolmen vuoden sisään Neuvostoliitossa oli kolme johtajaa kadonnut 

 

68 Salminen 1996, s. 173–175. 

69 Suomen Kuvalehti 25.05.1984, 95. 

70 Suomen Kuvalehti 22.02.1985, 12–15. 



21 

 

pitkäksi aikaa julkisuudesta, jonka jälkeen he poikkeuksetta paljastuivat kuolleiksi.71 

Samalla lehden pääkirjoitus käsitteli kysymystä ”Miten kolmas suursota syttyy?” ja 

kun suureksi riskiksi annettiin ensimmäisenä tilanne, jossa ”valtiollinen johtaja ei ole 

enää täysjärkinen”72, oli rivien välistä luettavissa paljon. Seuraavalla viikolla Gor-

batšov oli jo ottanut paikkansa Neuvostoliiton viimeisenä hallitsijana.  

 

3.2 Heikko Carter & hölmö Reagan (v. 1979-1985) 

Jimmy Carterin presidenttikauden (1977–1981) loppupuoliskolla Suomen Kuvalehden 

toimittajilla ei voida sanoa olleen merkittävää uskoa häneen. Vuoden 1979 kesäkuussa 

pähkinäfarmin omistamisesta syntynyt vaalirahakohu73 herätti epäluottamusta jo val-

miiksi poliittisten kriisien kanssa painivaan Carteriin. Rahoitusskandaali paisui, kun 

paljastui, että hänen veljensä Billy Carter oli vastaanottanut rahaa Libyan valtiolta, 

ilmeisesti maan öljyliiketoiminnan edesauttamisesta.74 Viimeistään vuoden 1979 mar-

raskuussa alkaneen Iranin panttivankikriisin pitkittyminen sinetöi Suomen Kuvaleh-

den mielestä Carterin kohtalon presidenttinä.  

Presidentinvaalien lähestyessä Suomen Kuvalehti alkaa esittelemään Carterin mahdol-

lisia haastajia. Noin vuotta ennen vaaleja lehti julkaisi Der Spiegelin luoman profiilin 

presidentti John F. Kennedyn nuorimmasta veljestä Edward Kennedystä, jonka kuvan 

kerrotaan olevan useilla heti ”Jeesuksen vierellä”. Artikkelissa luotiin raflaava kuva 

Kennedyn veljessarjan viimeisestä vesasta, jolla isoveljensä tapaan oli omat henkilö-

kohtaisen elämän skandaalinsa.75 Republikaanien ehdokkaista saivat lukijat tutustua 

”Gentlemanni Georgeen” ja ”Hollywood-tähti Ronaldiin” brittiläisen The Sunday Ti-

mes- sanomalehden kahdessa käännösartikkelissa. George Bush käsiteltiin lyhyesti ja 

asiallisesti turvallisena ”keskitien vaihtoehtona”76 kun taas Reaganin kohdalla oli 

alusta pitäen selvää, että kyseessä voisi olla politiikan uutisten uusi kiintotähti. 

 

71 Suomen Kuvalehti 15.03.1985, 94. 

72 Suomen Kuvalehti 15.03.1985, 11. 

73 Suomen Kuvalehti 01.06.1979, 52–58. 

74 Suomen Kuvalehti 08.08.1980, 60–67. 

75 Suomen Kuvalehti 16.11.1979, 28–32. 
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Artikkeli asetti raamit sille tyylille, jolla Suomen Kuvalehti tulisi tulevaa presidenttiä 

jatkossakin käsittelemään: retorisesti taitavana poliittisena opportunistina, jonka todel-

linen ymmärrys politiikasta oli rajallinen. Tyyliltään lehden tapa käsitellä Reagania 

luo nykypäivän lukijalle helposti mielleyhtymiä presidentti Donald Trumpin valtakau-

teen. 

Reaganille luonteenomainen yhdistelmä mielikuvitushahmoja, huono maantie-

teen tuntemus ja rotuvitsit, joihin yhdistyy osittainen kuurous, jonka hän väittää 

aiheutuneen paukuttelusta lännenfilmeissä, tekee tilaisuudesta kuin tilaisuudesta 

julkisten suhteiden kannalta vaarallisen miinakentän.77 

Suomen Kuvalehden ennusteet osuivat oikeaan ja Ronald Reagan valittiin Yhdysval-

tojen presidentiksi 4.11.1980, mutta Suomen Kuvalehti puhui aiheesta ensi kerran 

vasta 14.11. kuvaten republikaanien hurmosta vaali-illan voitonjuhlassa. Vaikkakaan 

Reaganista kirjoitettu sävy ei juuri poikennut aiemmasta, nostettiin haastatteluista 

esille se fakta, että Yhdysvalloissa jopa toisen luokan näyttelijästä saattoi tulla presi-

dentti.78 Dev Murarka valaisi lehdessä Moskovan toivoneen ”pienemmän pahan” eli 

ennestään tutun Carterin voittoa, mutta Reaganin arvaamattomuudesta huolimatta il-

massa kuvailtiin olevan myös optimismia, sillä republikaanipresidentit olivat yleensä 

tulleet Kremlin kanssa demokraatteja paremmin toimeen.79 Omassa artikkelissaan toi-

mittaja Antti Blåfield näki suurvaltasuhteissa koittaneen ”uusjaon ajan” joka tulisi joh-

tamaan molemmille osapuolille taloudellisesti kestämättömään kilpavarusteluun,80 

jota voidaankin jälkikäteen pitää yhtenä onnistuneimpana Suomen Kuvalehden lukui-

sista analyyseista. 

Vuoden 1981 maaliskuun lopussa tapahtunut presidentti Reaganin murhayritys otettiin 

lehdessä järkyttyneenä vastaan, mutta siitä kertova artikkeli keskittyi kriittisesti ruoti-

maan Yhdysvaltojen löyhiä aselakeja, jotka edesauttoivat väkivallantekojen tapahtu-

mista. Lopulta Reaganin murhayritystä suuremman huomion lehdessä sai Timo T.A. 

Mikkosen sensaationhakuinen kooste erilaisista Kennedyn salamurhateorioista.81 On 

 

77 Suomen Kuvalehti 23.05.1980, 70. 
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79 Suomen Kuvalehti 14.11.1980, 38–39. 
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kuitenkin muistettava, että murhayritys tapahtui 10 päivää lehden ilmestymistä aiem-

min, joten on odotettavaa, että lehti käsittelee tapahtunutta osana laajempaa kontekstia, 

kun taas päivälehdet olivat jo aiemmin julkaisseet ajankohtaisimmat yksityiskohdat 

tapahtuneesta. 

Suomen Kuvalehti säilytti skeptisen suhtautumisen Reaganiin läpi hänen ensimmäisen 

kautensa. Suurvaltasuhteiden osalta hän oli uhka maailmanrauhalle82 ja ajamansa ta-

louspolitiikan numerot tuulesta temmattuja.83 Usko uusliberaaliin taloudenhoitoon oli 

lehdessä heikkoa, niin presidentti Reaganin kuin Iso-Britannian pääministeri Margaret 

Thatcherinkin kohdalla. Tämä läntisen maailman voimapari keräsi toistuvaa arvoste-

lua Suomen Kuvalehden kirjoituksissa läpi 1980-luvun alkupuolen. Lehden sivuilta oli 

löydettävissä kuitenkin myös tasapainottavia kuvauksia Reaganin presidenttiydestä. 

Vuoden 1982 elokuussa julkaistu käännös TIME-lehden henkilökohtaisesta haastatte-

lusta presidentin kanssa antoi odotettavasti huomattavasti lämpimämmän kuvan mie-

hestä, kun häntä käsiteltiin politiikkansa sijaan henkilökohtaisella tasolla.84 Mielen-

kiintoisemman näyn Yhdysvaltojen sisä- ja talouspolitiikkaan tarjosi Suomen Kuva-

lehden oma haastattelu presidentin suomalaissukuisen talousneuvonantaja William 

Niskasen kanssa. Toimittaja Tapani Ruokanen kyseenalaisti Niskaselle Yhdysvaltojen 

talouspolitiikkaa, nostaen esille kasvavan alijäämän ja korkeat työttömyysluvut, saa-

den odotetusti niitä vähättelevän vastauksen. Erityisen jyrkän kielteisen kannan Nis-

kanen esitti ajatukselle sosialististen maiden kanssa käytävästä kaupankäynnistä po-

liittisen liennytyksen keinona, varsinkaan Euroopan maiden tapauksessa.85 Etupii-

riajattelu oli siis vahvasti voimissaan. 

Reaganin ilmoittaessa hakevansa jatkokautta vuoden 1984 tammikuussa, kiitteli Suo-

men Kuvalehden Tapani Ruokanen Reaganin uutta pehmeämpää ulosantia verrattuna 

hänen aiempiin presidentinvaalikampanjoihinsa. Reagan oli suosionsa huipulla, joten 

usko hänen vaalivoittoonsa oli alusta pitäen vahva.86 Kesäkuussa lehden kanteen ylsi 

suora kysymys ”Miksi amerikkalaiset rakastavat Reagania?”, johon liittyvä kahden 
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aukeaman mittainen reportaasi kertoi miehestä, joka oli äärimmäisen viihdyttävä ja 

valloittava. Tämän varjolla hän sai anteeksi niin virheet, valheet, kuin tietämättömyy-

tensäkin. Niistä syntyvät seuraukset hänen kuvattiin usein sälyttävän alaisiensa nis-

kaan, selviten niistä ”teflonpukuisena” itse kuin koira veräjästä. Presidentin sijaan 

Reagania artikkeli tituleerasi osuvammin juontajaksi, sillä varsinaisen johtamistyön 

sijaan hänen katsottiin käyttävän rooliaan kansan tunnelman nostattamiseen suorien 

televisiopuheiden ja kansanmiehen imagonsa avulla. Tämän suhteen hän ei olisi voinut 

olla kauempana edeltäjästään Jimmy Carterista tai kylmän sodan vastustajastaan pää-

sihteeri Tšernenkosta, joista kumpaakaan ei tunnettu innostavina viestijöinä. 

Vuoden 1984 presidentinvaaleissa Ronald Reaganin vastaehdokkaaksi asettui Jimmy 

Carterin vanha varapresidentti Walter Mondale. Mondale tunnettiin Reaganin täydel-

lisenä vastakohtana, ja elokuun vaalianalyysissaan diplomaatti Max Jakobson ei hen-

kilökohtaisesti ollut järin luottavainen hänen mahdollisuuksiinsa:  

Mondale on yhteiskunnalliselta näkemykseltään niin maltillinen ja tasapuo-

linen, kansainvälispoliittisissa kannanotoissaan niin asiallinen ja sovitteleva, 

kaiken kaikkiaan niin sympaattinen ja sopuisa mies, ettei hän mitenkään voi 

onnistua tulevassa rajussa presidentinvaalitaistelussa.87 

Vaalipäivän koittaessa 6.11.1984 oli lopputulos historiallinen Yhdysvaltojen vaalihis-

toriassa: Reagan valittiin jatkokaudelle ennen näkemättömällä äänivyöryllä, kun hän 

peittosi demokraattien vastaehdokas Mondalen voittamalla 49 vaalipiiriä, jättäen vas-

tustajalleen vain kaksi. Tämä oli selvä osoitus siitä, että ulkopuolisten kritiikistä huo-

limatta, yhdysvaltalaisilla itsellään oli vankka luotto Reaganiin maan johtajana. Muu-

tamaa päivää myöhemmin ilmestynyt Suomen Kuvalehden numero ei vielä ottanut 

kantaa vaalitulokseen, mutta julkaisi kuitenkin Der Spiegelin vaaleja edeltäneen haas-

tattelun Yhdysvaltain Euroopan osaston päällikön Richard Burtin kanssa. Burt vakuut-

teli haastattelussaan Reaganin hallituksen sovinnonhalusta ja kritisoi Eurooppaa Yh-

dysvaltojen toiminnan jatkuvasta kyseenalaistamisesta.88 

Seuraavan viikon numerossa vaalitulosta oli ehditty jo pureskella. Skeptisesti nime-

tyssä pääkirjoituksessaan ”Toivossa on hyvä elää” lehti esitti epäilyksensä siitä, ettei 
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Reaganin toisella kaudella tultaisi näkemään merkittävää muutosta tulehtuneissa suur-

valtasuhteissa.89 Lehden samassa numerossa julkaistiin Max Jakobsonin henkilökoh-

tainen haastattelu Iso-Britannian pääministeri Margaret Thatcherin kanssa, joka oli 

ymmärrettävästi tyytyväinen Reaganin selvään vaalivoittoon. Haastattelussaan That-

cher korosti linjansa mukaisesti yksityisen vastuun ja konservatiivisen arvomaailman 

tärkeyttä, joiden edelläkävijänä hän Yhdysvallat näki.90 Tapani Ruokasen kirjoittama 

artikkeli Reaganin vaalivoitosta ennustaa Yhdysvaltojen myös jatkavan voimankäyt-

töä kansainvälisen politiikan keinona lupauksistaan huolimatta. Ruokanen uskoi Rea-

ganin ja Thatcherin muodostavan yhdessä konservatiivispoliittisen aallon, joka tulisi 

pyyhkäisemään Länsi-Euroopan ylitse. Kyseisestä ajatusmaailmasta hänellä on koru-

ton käsitys, jota hän kuvasi seuraavanlaisesti: 

Ronald Reagan on räjäyttänyt tämän »new dealin» rikki. Samaa linjaa on 

toteuttanut Englannin Margaret Thatcher, jonka taipumattomuus kaivosla-

kon edessä kärsimyksistä piittaamatta on tästä paras osoitus. Konservatiivi-

set hallitukset kieltäytyvät ottamasta vastuuta ihmisten hyvinvoinnista ih-

misten on itsensä seistävä omilla jaloillaan.91 

Reaganin varapresidentti George Bushia oli Suomen Kuvalehdessä jo aiemmin ku-

vailtu esimiestään värittömämmäksi ja tylsemmäksi tapaukseksi, mutta vaalien jälkei-

sessä käännösartikkelissa Bush kuvattiin suorastaan alistetuksi henkilöksi, joka kulki 

presidentin talutusnuorassa. Yhdysvaltojen itärannikon yläluokasta lähtöisin oleva 

mies, joka artikkelin mukaan yritti esittää texasilaista kovanaamaa, nähtiin lähinnä su-

rullisena, eivätkä hänen alatyyliset sutkautuksensa demokraattien naispuoliselle vara-

presidenttiehdokkaalle Geraldine Ferrarolle ollut olleet omiaan kirkastamaan hänen 
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julkikuvaansa. Artikkelin sanoma varapresidentistä tii-

vistyi The Washington Post -sanomalehdeltä lainattuun 

kuvaukseen ”samanaikaisesti kerskaileva, opportunisti-

nen, pelkurimainen ja toivottoman tehoton”.92  

3.3 Yhteenveto & vertailu 

Vuosien 1979–1985 välisenä aikana oli Suomen Kuva-

lehden tavassa uutisoida Yhdysvalloista ja Neuvostolii-

tosta huomattavissa selviä vaihteluita, erityisesti jälkim-

mäisen kohdalla. Merkittävin muutos Neuvostoliiton 

suhteen tuli ehdottomasti vuonna 1982. Siihen asti lehti 

oli noudattanut hyvin neutraalia ja asiapitoista linjaa 

itänaapurista uutisoidessaan, ja samalla sillä oli ollut hy-

vin yksityiskohtaista tietoa Moskovan poliittisen eliitin sisäisestä ajattelusta. Tästä kii-

tos kuului kaikesta päätellen Moskovan kirjeenvaihtaja Dev Murarkalle, jonka yhteyk-

sien avulla Suomen Kuvalehti vaikutti kerta toisensa jälkeen saavan suoraa tietoa 

Kremlin tavasta nähdä asioita, niin sisä- kuin ulkopolitiikankin kysymysten saralla.  

Tilanne muuttui selvästi Murarkan poistuttua lehden toimittajatiimistä vuoden 1982 

heinäkuussa, jonka jälkeen Suomen Kuvalehden uutisjutut pääsihteereistä Andropov 

ja Tšernenko referoivat usein länsimaisia lähteitä, eivätkä vaikuttaneet yleensä osaa-

van esittää varsinaisia omia näkemyksiä itänaapurin tilanteesta tai tulevaisuudesta. Sa-

malla uutisoinnin sävy oli piirun verran aiempaa kriittisempää, erityisesti puhuttaessa 

Neuvostoliiton valtiontaloudesta. Tämä johtui varmasti osittain lehden halusta ottaa 

suoraselkäisempää linjaa, mutta myös uutisoinnissa referointipohjana käytetyn länsi-

maisen median kriittisemmästä otteesta Neuvostoliiton suhteen. Mikäli negatiiviset 

huomiot Neuvostoliitosta olivat jonkun toisen kuin Suomen Kuvalehden toimittajien 

itse tekemiä, oli niistä uutisointi myös oletettavasti matalamman kynnyksen takana. 

Lehden kunniaksi on mainittava, että se onnistuneesti nosti suurelle yleisölle tuntemat-

toman Gorbatšovin jo aikaisin esille ja osasi ennustaa hänen nopean ylenemisensä 

suurvallan johtoon. Uutiset, jotka koskivat suoraa Suomen ja Neuvostoliiton 

 

92 Suomen Kuvalehti 23.11.1984, 40–42 

Kuva 1: Artikkelin sisältämä pilakuva 

George Bushista, jossa hänet kuvattiin 

nähtävästi kantamassa Reaganin ag-

gressiivisen ulkopolitiikan taakkaa hä-

nen puolestaan. 
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keskinäisiä asioita, kuten molemminpuoliset valtionvierailut, olivat sävyltään huomat-

tavasti lämminsävyisempiä korostaen maiden läheisiä ja mutkattomia suhteita.  

Yhdysvaltojen osalta Suomen Kuvalehti säilytti oikeastaan jatkuvasti skeptisen linjan 

maan johtajiin ja toimintaan. Presidentti Carter oli vuonna 1979 ajautunut jo epäsuo-

sioon ja hänet nähtiin heikkona johtajana hiipuvalle suurvallalle, kuitenkaan häntä ei 

kuvailtu missään vaiheessa henkilökohtaisesti kyseenalaisena persoonana. Hänen seu-

raajansa aikana maalle oikeastaan kaipailtiinkin taas vakaampaa ja ”tylsempää” johta-

jaa. Heti vuoden 1980 presidentinvaalitaiston alusta lähtien olikin selvää, ettei Suomen 

Kuvalehden omissa, tai heidän valitsemissaan muiden lehtien kirjoituksissa arvostettu 

Ronald Reagania tai hänen politiikkaansa. Sama linja koski myös hänen lähintä eu-

rooppalaista liittolaistaan Iso-Britannian konservatiivipääministeri Margaret Thatche-

ria, jonka samankaltaiseen talouspoliittiseen suuntautumiseen suhtauduttiin yhtä lailla 

nuivasti. Samalla presidentti Reaganin interventionistisen ulkopolitiikka, yhdistettynä 

hänen varomattomaan puhetapaansa pelättiin olevan uhka maailmanrauhalle, eivätkä 

jatkuvasti vaihtuvat Neuvostoliiton valtionjohtajat olleet hyvä pohja vakaille superval-

tasuhteille. 

Voisi sanoa, että Reaganin järkkymätön kansansuosio ja Yhdysvaltojen taloudellinen 

noususuunta olivat jokseenkin yllätyksiä Suomen Kuvalehdelle, jota se myös avoi-

mesti ihmetteli esimerkiksi kesäkuun 1984 kansijutussaan ”Miksi amerikkalaiset pitä-

vät hänestä?”. Yhdysvaltojen galluplukuja katsoessa, ei lehden toimitukselle kuiten-

kaan voinut olla epäselvää Reaganin edessä siintävä jatkokausi, jonka myötä eläteltiin 

toivoa tyynemmästä presidentistä, jonka ei enää tarvinnut jatkokautta ajatellen huoleh-

tia oman vahvasti vanhoillisoikeistolaisen ydinkannattajakuntansa miellyttämisestä. 

Vaalivoiton jälkeen odotukset olivat kuitenkin yhä varovaiset siirryttäessä presidentin 

toiseen kauteen ja vuoteen 1985. 

Suomen ja Yhdysvaltojen keskinäiset välit eivät olleet lehdessä yhtä paljoa esillä kuin 

Suomen idänsuhteet, mutta tämä on toki odotettavaa Yhdysvaltojen ollessa Suomelle 

huomattavasti Neuvostoliittoa etäisempi valtio. On kuitenkin huomattavaa, että verrat-

tuna salaperäisempiin Neuvostoliiton johtajiin, Suomen Kuvalehti onnistui saamaan 

henkilökohtaiset haastattelut yhdeltä Reaganin läheisimmistä neuvonantajista, sekä 

Iso-Britannian pääministeriltä. Neuvostoliiton osalta uutisointia on enemmän, mutta 

vastaavanlaista suoraa kontaktia ei ollut kaikesta päätellen saatavilla.  
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4. Supervaltojen suhteet lämpenevät (v. 1985–1988) 

 

Tämän luvun käsittelemänä ajanjaksona Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen väliset suh-

teet muuttuivat merkittävästi verrattuna edeltäneeseen viiteen vuoteen. Maiden väliset 

jännitteet alkoivat laskea ja erityisesti käsitys Neuvostoliitosta alkoi muuttua nopeasti. 

Keskeinen avaintekijä tälle kaikelle oli mies nimeltään Mihail Gorbatšov.  

Gorbatšov nousi Neuvostoliiton johtoon vuoden 1985 maaliskuussa ja ilmoitti välittö-

mästi tämän merkitsevän uuden ajan alkamista maan historiassa. Maan takkuilevana 

jatkunut talouskehitys oli määrä kääntää viimein nousuun ja kansalaisten elinolosuh-

teita parantaa.93 Noustuaan valtaan Gorbatšov alkoi kriittisesti kuvailla häntä edeltä-

neiden johtajien pitäneen maata pysähtyneisyyden tilassa, kahliten neuvostojärjestel-

män todellisen potentiaalin ja keskittyen liikaa maan jo valmiiksi valtavan asearsenaa-

lin kasvattamiseen, muun kehityksen kustannuksella.94 Hän myös vastusti avoimesti 

Afganistanin sotaa ja aloitti suunnitella maasta vetäytymistä pian valtaannousunsa jäl-

keen.95 

Gorbatšovin valtakaudella Neuvostoliiton talousjärjestelmä oli määrä uudistaa täysin 

ja tämä muutosprosessi alettiin tuntea nimellä perestroika (suom. uudelleenrakentami-

nen). Perestroikan oppien mukaan maan täydellisestä suunnitelmataloudesta oli määrä 

liikkua vaiheittain kohti vapaamman markkinatalouden mallia, jossa esimerkiksi yksi-

tyisyrittäminen sallittiin ja yritysten annettiin hoitaa ulkomaankauppaa itsenäisesti. 

Toinen tärkeä käsite Gorbatšovin ajan käsittelyyn on glasnost (suom. julkisuus). Termi 

levisi laajaan käyttöön, kun Gorbatšov itse käytti sitä puhuessaan NKP:n puoluekon-

ferenssissa vuonna 1986. Sen varjolla oli tarkoitus lisätä maan median ja kansalaisten 

sananvapautta, jotta sen kansalaiset asettuisivat Gorbatšovin ja hänen perestroikansa 

taakse, kun vanhan järjestelmän ongelmista voitaisiin puhua avoimesti. Glasnost oli 

vallankumouksellinen ajatus maassa, jossa poliittinen johto oli hallinnut mediaa täysin 

useiden vuosikymmenien ajan. Sen myötä myös Neuvostoliittoa koskeva uutisointi 

 

93 Brown 2010, 248. 

94 Daniels 1993, 13-14. 

95 Brown 2010, 255. 
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avautui myös ulkomailla, kun maan tilanteesta ja ongelmista saatiin helpommin viral-

lista tietoa.96 Mullistavuudestaan huolimatta Gorbatšovin uudistukset kuitenkin eteni-

vät hitaasti ja todelliset hyödyt tavalliselle neuvostokansalaiselle tuntuivat jäävän vä-

häisiksi. Tämä alkoi hiljalleen syödä äärimmäisen pidetyn puoluesihteerin suosiota 

kotimaassaan. 

Verrattuna Gorbatšoviin lähti Reaganin toiseen presidenttikauteensa verrattain hyvistä 

lähtökohdista. Presidentin paljon kritisoitu talousohjelma oli kritiikistä huolimatta 

tuottanut toistaiseksi tulosta ja hänen kansansuosionsa oli suorastaan historiallista. 

Kansainvälisesti Reaganilla oli kuitenkin yhä maine varomattomana ja selkkauksenja-

noisena johtajana, jonka talouspolitiikassa oli yhä ongelmansa, eikä suhteita Neuvos-

toliittoon ollut yhäkään korjattu. Viimeisellä kaudellaan Reaganin asema presidenttinä 

tuli kyseenalaistetuksi ns. Iran-Contra-skandaalin myötä. Skandaalissa oli kyse Iranin 

valtion kanssa tehdyistä salaisista asekaupoista, jossa Yhdysvaltojen myymien aseiden 

vastineeksi oli saatu yhdysvaltalaisia panttivankeja ja rahaa. Aseista saadut rahat oli 

ohjattu laittomasti, ilman Yhdysvaltojen kongressin hyväksyntää, Nicaraguan contra-

sisseille, jotka taistelivat maan demokraattisesti valittua vasemmistolaishallitusta vas-

taan. Jo aiemmin veristen konfliktien rahoittajana kyseenalaista mainetta kantaneelle 

Yhdysvalloille tämä oli valtava arvovaltatappio, ja skandaalin jäljet vaikuttivat johta-

van suoraa Valkoiseen taloon. Tämän seurauksena Reaganin kannatus kääntyi jyrk-

kään laskuun ja useat hänen lähimmistä alaisistaan joutuivat eroamaan tehtävistään. 

Vuonna 1985 aloitettiin jälleen Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton väliset huippuko-

koukset, jotka vaikuttivat positiivisesti niin maiden suhteisiin, kuin niiden johtajien 

suosioonkin. Erityisesti Neuvostoliiton aiemmin länsivihamieliseksi tulkitun asenteen 

kääntänyt Gorbatšov nousi tapaamisten myötä suorastaan kansainväliseksi ilmiöksi, 

jota myös Suomen Kuvalehti kutsui ajoittain beatlemanian kaltaiseksi gorbamaniaksi. 

Tapaamisista ensimmäinen tapahtui vuoden 1985 marraskuussa Genevessä, jonka jäl-

keen maiden suhteet alkoivat siirtyä jälleen kohti liennytystä ja lopulta kylmän sodan 

päättymistä. 

Ajanjaksolta on myös huomattavaa, että lehden pitkäaikainen päätoimittaja Mikko 

Pohtola siirtyi vuonna 1986 eläkkeelle kahdentoista vuoden pituisen pestin 

 

96 McNair 1991, 52–54. 
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päätteekksi. Suomen Kuvalehden uudeksi päätoimittajaksi valittiin MTV:llä erikois-

toimittajana työskennellyt Pekka Hyvärinen. Hyvärinen tunnettiin dynaamisena mo-

dernin ajan journalistina, joka aloitti heti taloon päästyään mittavat uudistukset. Hyvä-

rinen halusi lisätä tutkivan journalismin ja ajankohtaisten uutisen merkitystä, sekä pa-

nostaa aiempaa enemmän talousuutisten käsittelyyn perinteisesti poliittiseen analyy-

siin keskittyneessä lehdessä.97 

 

4.1 Gorbamanian aika (v. 1985–1988) 

Vastoin kameroiden edessä viihtyvää presidentti Reagania, pääsihteeri Tšernenkoa ei 

vuoden 1985 alkukuukausina ollut nähty lainkaan julkisuudessa. Maaliskuun 15. päivä 

Suomen Kuvalehti otti jyrkästi kantaa Neuvostoliiton epävarmasta johtajatilanteesta 

laittamalla kanteensa kuvan vanhasta Tšernenkosta otsikolla ”Murhenäytelmä super-

vallan huipulla”. Lehdellä ei itsellään ollut tarkempia tietoja itänaapurin tilanteesta, 

eikä Tšernenkoa mainita lehdessä sanallakaan. Kuitenkin sen pääkirjoitus pohti kysy-

mystä kolmannen maailmansodan syttymisestä, jossa se alleviivasi, ettei kukaan täys-

järkinen johtaja haluaisi aloittaa ydinsotaa, mutta esitti suoran kysymyksen siitä, mitä 

tapahtuisikaan, mikäli supervallan johtaja ei enää olisikaan täysjärkinen.98 Yhdistet-

tynä lehden kansikuvaan, tämä ei jättänyt paljoa arvailun varaa siitä, kenestä pääkir-

joituksessa oli kyse. Verrattuna esimerkiksi edeltävän vuoden Tšernenkon pilapiirros-

tapaukseen, oli tämä huomattavasti suorempi neuvostojohdon kyvykkyyden kyseen-

alaistaminen. Tässä vaiheessa lehti tai muu maailma ei ollut vielä tietoinen, että Kons-

tantin Tšernenko oli ollut kuollut jo viiden päivän ajan.  

Oli alusta pitäen ollut odotettavissa, ettei Tšernenko olisi pitkäikäinen johtaja, joten 

seuraajaspekulointi oli aloitettu jo hyvissä ajoin. Vuoden 1985 helmikuussa julkaistu 

Jaakko Okkerin kirjoittama kahden aukeaman mittainen esittely Mihail Gorbatšovista, 

oli otsikoitu raflaavasti ”Puimurin penkiltä supervallan johtoon” ja se kuvasi Gor-

batšovin jo maan de facto johtajana. Persoonana hänestä ei vielä juurikaan tiedetty, 

 

97 Vares & Siltala 2016, 325–329. 

98 Suomen Kuvalehti 15.03.1985, 11. 
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mutta venäläisten itse kerrottiin kaipaavan hankalina aikoina ”lujaa, mutta hyvää joh-

tajaa”, jollaiseksi Gorbatšovia julkisten lausuntojensa perusteella veikattiin.99 

Tšernenkon kuoleman tullessa julki Gorbatšov nimettiin nopeasti Neuvostoliiton kom-

munistisen puolueen pääsihteeriksi ja siten supervallan uusiksi kasvoiksi maailmalle. 

Suomen Kuvalehti esittelee vastikään pestiinsä nousseen Gorbatšovin tällä kertaa huo-

mattavasi yksityiskohtaisemmin, kuin vielä kuukautta aikaisemmin. Artikkeli antaa 

Gorbatšovista suorastaan ylistävän kuva ja asettaa mallin, millä Gorbatšovia tultiin 

lehdessä kuvaamaan hänen koko valtakautensa ajan: 

Mihail Gorbatshov edustaa uutta neuvostoliittolaista johtamistyyliä, joka ko-

rostaa asiantuntemusta ja luovuutta. Hän on yleismies, joka hallitsee niin ideo-

logiset kysymykset kuin maatalouden ja kansainvälisen politiikankin.”100 

”Hänellä on ollut lukuisia luottamustoimia eri aloilla - maataloudessa, lain-

säädännössä, ideologisissa kysymyksissä ja ulkopolitiikassa. Samalla näyttää 

siltä, että hänellä on eräitä karismaattisen johtajan piirteitä. Gorbatshov on sa-

nalla sanoen uuden tyypin valtiomies.101 

Edeltäjiinsä nähden verrattain nuoren 54-vuotiaan Gorbatšovin imagon tärkeimmäksi 

rakennuspalaksi nousi kuva älykkäänä ajattelijana ja ahkerana uudistajana. Huhti-

kuussa toimittaja Yrjö Länsipuron julkaisemassa artikkelissa ennustettiin Gorbatšovin 

pelottoman asenteen johtavan todellisiin mullistuksiin, joiden toteutus tulisi varmistu-

maan seuraavana vuonna viiden vuoden välein järjestettävässä kommunistisen puolu-

een kongressissa.102 Gorbatšovilla oli siis vuosi aikaa vakuuttaa muut neuvostopoliiti-

kot uusien ajatustensa toimivuudesta. Ulkopolitiikan saralla suurimmat odotukset koh-

distuivat hänen ensimmäiseen tapaamiseensa Yhdysvaltojen presidentti Reaganin 

kanssa, jonka oli määrä tapahtua Genevessä vuoden 1985 marraskuussa. Supervaltojen 

johtajat olivat tavanneet viimeksi Carterin ja Brežnevin aikaan vuonna 1979, kun he 

olivat allekirjoittaneet ydinaseita rajoittavan SALT II-sopimuksen, joka oli kuitenkin 

pian vesittynyt maiden välien kiristyttyä Afganistanin sodan ja Reaganin presidentti-

kauden myötä. Mikäli Gorbatšov onnistuisi palauttamaan maiden välit 

 

99 Suomen Kuvalehti 22.02.1985, 12–15. 

100 Suomen Kuvalehti 22.03.1985, 10. 

101  Suomen Kuvalehti 22.03.1985, 12. 

102 Suomen Kuvalehti 12.04.1985, 31–33. 
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neuvostovihamielisenä tunnetun Reaganin kanssa, olisi hänelle epäilemättä tarjolla 

sankarinviittaa muunkin maailman silmissä. 

Vuoden 1985 kuluessa Gorbatšovin julkisuuskuva jatkaa parantumistaan. Neuvosto-

johtajalle poikkeuksellisella tavalla hänen itsensä lisäksi, myös hänen vaimostaan 

Raisa Gorbatšovista tuli näkyvä mediapersoona. Vastaavanlaista oli nähty ainoastaan 

Nikita Hruštšovin vaimon Ninan kohdalla ja Suomen Kuvalehti huomioi asian näky-

västi. Kesäkuussa Jaakko Okker kutsui Raisaa maailman naisista tasa-arvoisimmaksi, 

jonka vankka koulutustausta ja esiintymistaito tekivät hänestä arvokkaan tukijan avio-

miehelleen, eräänlaisen uuden Jacqueline Kennedyn.103 Vertaukset Kennedyyn koski-

vat myös pääsihteeriä itseään ja heidän lokakuista valtiovierailuaan Ranskassa toimit-

taja Jukka Kuikka kutsui ”charmihyökkäykseksi” joka nosti pariskunnan kansainvä-

liseksi medianähtävyydeksi. Länsimaisiin merkkivaatteisiin pukeutunut Raisa lainasi 

sujuvasti Picassoa ja sai kansainvälisen lehdistön pikkusormensa ympärille. Artikke-

lissa Kuikka vertailee myös Raisa Gorbatšovia Yhdysvaltojen ensimmäiseen naiseen 

Nancy Reaganiin, johon Kuikka suhtautuu suorastaan vähätellen väittäen, ettei Nancy 

kykene Raisan kanssa samaan muun kuin kameroille hymyilyn saralla.104 Neuvosto-

liiton Kuikka näkee nojaavan politiikoissaan kokemukseen ja valitsevan johtoonsa am-

mattilaisia, kun Yhdysvaltojen ykköspaikalle voi nousta ”kuka tahansa poliittinen di-

letantti, eikä vaimolta vaadita mitään vakaumusta.”105 

Vastakkainasettelu ja vertailu nousivat vain voimakkaammaksi marraskuun konfe-

renssia lähestyttäessä. 15.11.1985 Suomen Kuvalehti muutti Reaganin aloittaman Täh-

tien Sodan merkityksen tarkoittamaan avaruuden sijaan kahden kansainvälisen julk-

kiksen taistelua, jossa Gorbatšov yrittää kukistaa Reaganin tämän omilla aseilla, kan-

sansuosiolla ja porvarillisuudella.106 Gorbatšov vaikutti olevan lehden ennakkosuo-

sikki, sillä Reaganin ei uskottu edes tietävän Geneven olemassaolosta.107 Kunnianhi-

mon puutteesta Suomen Kuvalehteä ei kuitenkaan voida moittia, sillä mikäli superval-

lat vain sopisivat välinsä Genevessä, saattaisi ihmiskunta miehittää Marsin jo ennen 

 

103 Suomen Kuvalehti 07.06.1985, 70. 

104 Suomen Kuvalehti 18.10.1985, 34. 

105 Suomen Kuvalehti 18.10.1985, 35. 

106 Suomen Kuvalehti 15.11.1985, 16. 

107 Suomen Kuvalehti 15.11.1985, 20. 
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vuotta 2000.108 Kolme päivää kestäneessä tapaamisessa ei päästy näin kunnianhimoi-

siin lopputuloksiin, mutta maiden johtajien lämpimiksi kuvatut välit miellyttivät Suo-

men Kuvalehteä silminnähtävästi. Raisa oli voittanut ”tyylien taistoksi” nimetyn mit-

telön puolisoiden välillä, mutta muita tuloksia oli odotettava vielä valtionpäiden luva-

tuista jatkotapaamisista.109 

Gorbatšovin toinen vuosi pääsihteerinä piti sisällään paljon. Vuoden 1986 helmi-

kuussa järjestetystä NKP:n puoluekokouksesta hän selvisi Suomen Kuvalehden ana-

lyysin mukaan kunnialla, mutta hänen haasteitaan talouden saralla pidettiin valta-

vina.110 Yksi ratkaisu rahallisiin ongelmiin olisi puolustusmenojen pienentäminen, 

jolla Gorbatšov voisi ratkaista sekä maailmanrauhan, että kansantaloutensa ongel-

mia.111 Yksi ongelma Neuvostoliiton taloudelle ja rauhantahdon osoituksille oli sen 

seitsemättä vuotta jatkuva sota Afganistanissa, jonka Juhani Virkki risti Neuvostolii-

ton omaksi Vietnamiksi, kun Suomen Kuvalehti maaliskuussa 1986 julkaisi sanojensa 

mukaan ensimmäisenä ulkomaisena lehtenä koko maailmassa neuvostokuvaajan kuvia 

Neuvostoliiton kaikessa hiljaisuudessa käymästä konfliktista. Tekstissään Virkki sa-

noo, että Neuvostoliiton tulee hyväksyä afganistanilaisten valitsevan mieluummin is-

lamin sosialismin sijasta, joka on asia, jonka Gorbatšov vaikuttaa ymmärtävän.112 

Ainakin Suomen Kuvalehden lukijoiden silmissä Gorbatšov oli onnistunut johtaja, kun 

lehti 4.4.1986 julkaisi tilaamansa maailmanjohtajista suomalaisille esitetyn kyselyn 

tulokset: 

 

108 Suomen Kuvalehti 15.11.1985, s. 24 

109 Suomen Kuvalehti 29.11.1985, s.69 
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113 

Gorbatšov oli läntisiin vastustajiinsa nähden ylivoimainen miltei jokaisella osa-alu-

eella, peitoten erityisen näkyvästi vastinkappaleensa Yhdysvalloissa. Kyselyä koske-

vassa artikkelissa kuitenkin painotettiin tulosten johtuvan luultavasti Gorbatšovin ver-

rattaisesta tuoreudesta poliittisella kentällä, sillä paljon konkreettisia tekoja hän ei ollut 

ehtinyt saamaan aikaiseksi.114 

Toukokuun alussa Suomen Kuvalehti vielä uutisoi laajasti Neuvostoliiton kunnianhi-

moisista taloussuunnitelmista, joilla maan teollisuustuotanto tulisi vähintään kaksin-

kertaistumaan vuoteen 2000 mennessä.115 Visioille tuli kuitenkin shokkipysähdys jo 

seuraavan viikon numerossa, kun 26.04.1986 tapahtunut Tšernobylin ydinvoimalaon-

nettomuus oli tullut viimein julkisuuteen. Neuvostoliiton edelläkävijän asemaa ydin-

voiman käyttöönotossa oli vielä kiitelty paria kuukautta aiemmin, mutta nyt suhtautu-

minen oli muuttunut pikaisesti ja lehdessä korostettiinkin Neuvostoliiton olleen maa-

ilman ainoa maa, joka oli tähän asti uskonut tinkimättömästi ydinvoimaan.116 Gor-

batšovia tai neuvostojohtoa ei kuitenkaan suoraan missään vaiheessa arvosteltu 

 

113 Suomen Kuvalehti 04.04.1986, 38. 

114 Suomen Kuvalehti 14.03.1986, 42. 
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onnettomuuden tietojen pimittämisestä muulta maailmalta, sen sijaan lehti kritisoi 

kyllä pääkirjoituksessaan Suomen omaa varautumista väestönsuojelun ja tiedotuksen 

osalla.117 Suomen Kuvalehden näkemyksen mukaan Tšernobyliä seuranneen neuvos-

tokritiikin puute oli nostanut Suomen maailmankartalle, mutta kunniattomasta suomet-

tumisen syystä.118 

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus oli epäilemättä mainehaitta Neuvostoliitolle, 

mutta Suomen Kuvalehden käsitykseen Gorbatšovista se ei näytä merkittävästi vaikut-

taneen, vaan kuva hänestä säilyy lähitulevaisuuden ajan hyvin samanlaisena kuin 

vuonna 1985 alun perin pedattiin. Neuvostoliiton taloudellisten haasteiden lisäksi 

maan ihmisoikeusongelmat alkavat nostaa uutisoinnissa päätään. Ensimmäinen suuri-

mittainen nosto aiheesta tuli vuoden 1987 alussa, kun Suomen Kuvalehti julkaisi Der 

Spiegel-lehdestä käännetyn artikkelin, jossa haastateltiin neuvostoliittolaista ihmisoi-

keustaistelija ja tieteentekijä Anrei Saharovia. Saharov oli elänyt KGB:n valvomassa 

eristyksessä vuodesta 1980 asti, mutta nyt Gorbatšovin glasnostin myötä, hänellekin 

annettiin mahdollisuus puhua kansainväliselle lehdistölle. Haastattelussaan Saharov 

kritisoi avoimesti vanhaa ja nykyistä neuvostojohtoa, erityisesti sananvapaustaisteli-

joiden pitämisestä vankilassa.119 Ensimmäistä kertaa edes jollekin neuvostojärjestel-

män painostuksen uhreista annettiin lehdessä kasvot, eikä sananvapauden rajoituksista 

puhuttu vain ”kovakätisen johtamisen” kaltaisin kiertoilmauksin.   

Gorbatšovin valtakauden edetessä Neuvostoliiton mittavat ongelmat alkoivat tulla jat-

kuvasti ilmeisemmiksi, mutta henkilökohtaisesti hän ei saanut niistä kritiikkiä. Päin-

vastoin häntä koskevat uutiset olivat jatkuvasti positiivisia, kuten esimerkiksi uutinen 

maan elokuva-alan uudesta vapautumisesta120 tai raportti hänen antamastaan vaikutta-

vasta puheesta maailmanrauhan puolesta Moskovan rauhanfoorumissa.121 Vuoden 

1987 helmikuun alussa Gorbatšovia verrattiin professori Osmo Jussilan toimesta Pie-

tari Suureen ja Aleksanteri II:seen yhtenä merkittävimpinä venäläisinä uudistajina, 
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joka tulisi jäämään pysyvästi maansa historiaan.122 Samassa numerossa myös päätoi-

mittaja Pekka Hyvärinen pelkäsi, että Gorbatšov saattaisi kärsiä Hruštšovin kohtalon, 

eli tulla puolue-eliitin vallankaappauksen uhriksi.123 Johtajien välistä samankaltai-

suutta pohdittiin lehdessä muulloinkin, esimerkiksi paria vuotta myöhemmin, kun 

Suomen Kuvalehti haastatteli pääsihteeri Hruštšovin tytärtä Radaa, joka näki Gor-

batšovin isänsä poliittisen työn kauan odotettuna jatkajana.124 

Maaliskuussa 1987 Suomen Kuvalehti julkaisi haastattelun Gorbatšovin neuvonanta-

jan, näytelmäkirjailija Mihail Shatrovin kanssa. Hän osasi antaa sisäpiirin näkemyksen 

Gorbatšovin valintaprosessiin ja siihen, miten täpärästi yhden äänin turvin vältyttiin 

vanhoillisen Brežneviläisyyden jatkumolta. Shatrov ylisti Gorbatšovia vapaan ilmai-

sun ja demokratian asian edistämisestä, matkalla kohti uutta sosialistista kukoistus-

kautta.125 Kattavimmin glasnostin ja perestroikan periaatteiden mukaista uudistus-

kampanjaa esiteltiin toukokuussa julkaistussa kolmen artikkelin sarjassa, joista jokai-

nen paneutui omaan ”pilottikaupunkiinsa”, jossa uutta hallintotapaa oli viime vuodet 

sovellettu. Ensimmäiseksi oli vuorossa n. 50 000 tuhannen asukkaan Potin kaupunki, 

Gruusiassa Mustanmeren rannalla, nykyisen Georgian alueella. Perestroikan laborato-

rioksi ristityssä kaupungissa erityisesti taloudellisia uudistuksia oli ajettu kaikessa hil-

jaisuudessa läpi jo vuodesta 1981 alkaen. Kauko Holopaisen kirjoittama artikkeli ku-

vastaa kaupunkia korkean elintason ja onnellisten kansalaisten tyyssijana, jossa muun 

Neuvostoliiton kaltaisia muonajonoja tai tyhjiä kaupan hyllyjä ei nähdä.126 Seuraavalla 

viikolla oli vuorossa Jakutian teollisuuskaupunki Siperiassa, joka on vahva vastakohta 

lämpimälle rannikkokaupungille Mustanmeren äärellä. Kaupunginjohtaja Pjankov 

myönsi avoimesti, etteivät perestroikan tuloksissa ollut vielä kehumista, mutta sen 

nähdään johtuvan enemmänkin käytännön ongelmista esimerkiksi kaupungin sijainnin 

suhteen. Kaupunkiin rakennettiin jatkuvasti yksityisiä kasvihuoneita ihmisille ja työ-

voimapulaa korjattiin valtion takaamilla rahallisilla palkkioilla.127 Viimeiseksi 
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Holopainen vieraili Neringrin hiilikaivoksilla ja Zolotinkan porosovhoosilla, jotka oli-

vat elintärkeä osa alueen raskaan ja elintarviketeollisuuden huoltoketjua. Neringrin 

kaivoksilla tehtiin yhteistyötä amerikkalaisten ja japanilaisten yritysten kanssa, kun 

taas Zolotinkan alueen ihmiset haaveilivat ulkomaalaisten turistien saapumisesta vie-

raikseen, joten neuvostoliittolaisittain asenteet olivat jopa poikkeuksellisen kansainvä-

lisiä.128 Artikkelisarjan lopuksi Holopainen oli kirjoittanut kokemuksiaan yhteen ko-

koavan analyysin, jossa hän esitti kysymyksen ”Onko Neuvostoliitolla malttia vauras-

tua?”. Holopainen näki Gorbatšovin kunnianhimoisten tavoitteiden olevan vielä valta-

van työn takana, eikä ollut missään nimessä varmaa, etteivät ne jäisi vain korulausei-

den tasolle.  Maan kansalaiset oli kuitenkin pumpattu niin täyteen suuria odotuksia, 

että koko maassa näkyviä tuloksia oli pakko saada pian.129 

Kesällä 1987 Suomen Kuvalehti haastatteli laitavasemmiston äänenkannattaja Tiedon-

antaja-lehden varapäätoimittajaa Risto Repoa. Repo kertoi Gorbatšovin antaneen mal-

lin uudenlaiselle sosialistiselle johtamiselle, taistolaisuuden arvista toipuville kommu-

nisteille ja antaneen heidän hiipuvaan aatteellisuuteensa uutta kipinää.130 Myöhemmin 

kesällä toimittaja Åke Sparring käsitteli Neuvostoliiton ongelmallista tilannetta Afga-

nistanissa, josta Gorbatšov oli julkisesti ilmoittanut vetäytyvänsä, mutta käytännössä 

tämä ei ollut vielä tapahtunut. Tämä oli osoitus lupauksesta, jota Gorbatšov ei ollut 

onnistunut vielä pitämään. Atlantin toisella puolella olevan vastustajansa Reaganin ta-

voin, myös Gorbatšovin oli turvattava paikkansa historian suurmiehenä, nimenomaan 

rauhantekojen kautta.131  

Vuoden 1987 lokakuussa tasavallan presidentti Mauno Koivisto vieraili Moskovassa 

Gorbatšovin vieraana. Vierailun aattona Suomen Kuvalehti julkaisi diplomaatti Max 

Jakobsonin pitkän katsauksen Neuvostoliiton poliittiseen tilanteeseen, kiitellen esi-

merkiksi maan halukkuutta myöntää Molotov-Ribbentrop -sopimuksen kaltaiset 

vaietut osuudet maan historiassa. Itä-Euroopan valtioiden taloudellinen ja poliittinen 

ahdinko oli asia, jonka hän uskoi voivan suistaa raiteiltaan koko mantereen 
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turvallisuuden, joten Gorbatšovin politiikan toimiminen oli elintärkeää. Kävi miten 

tahansa, oli hänelle selvää, että se mitä oli pistetty alulle, oli nyt pysäyttämätöntä.132  

Itse vierailua koskeva uutisointi korosti tuttuun tapaan Suomen ja Neuvostoliiton eri-

tyistä ja lämmintä suhdetta. Toimittaja Tuomo Lappalainen tiivisti maiden suhteet lau-

seeseen ”Miehet vaihtuvat, sama liturgia säilyy”,133 joskin tällä kertaa spekuloitiin 

myös mahdollisuuksista muuntaa YYA-sopimuksen muotoilua tulevaisuudessa Suo-

men neutraaliutta korostavaksi, mikäli Gorbatšovin liennytyspolitiikka jatkuisi ennus-

tetusti.134 Samassa numerossa ulkopolitiikan tutkija Jyri Iivonen arvioi joukon luke-

miaan Gorbatšovista kertovia kirjoja. Aukeaman mittaisesta artikkelista löytyy pari 

mielenkiintoista lainausta, jotka haluan nostaa esille. 1980-luvun alkupuolella Suomen 

Kuvalehden Moskovan kirjeenvaihtajana toimineen Dev Murarkan teos Gorbatšov 

(WSOY) sai lyhyen, mutta paljonpuhuvan arvion: 

Kummallisuuksia sisältävä psykologisoiva yritys selittää Gorbatshov ja hänen 

politiikkansa. Henkilöpalvonta on häiritsevän raivokasta, ja monet asiat jäävät 

perustelematta.135 

Analysoidessani Murarkan kirjoittamia artikkeleita Suomen Kuvalehteen, huomasin 

itsekin niissä poikkeuksellisen vahvaa neuvostomyönteisyyttä, verrattuna lehden muu-

hun antiin. On mielenkiintoista, että lehden omilla sivuilla esiintyy näin suoraa arvos-

telua lehden aiempaa idänuutisten luottomiestä kohtaan. Toinen Iivosen artikkelissa 

esittämä yleisempi huomio Reaganista ja Gorbatšovista peilaa myös vahvasti omia 

ajatuksiani: 

On ehkä kuitenkin syytä huomata, että vaikka Gorbatshovin henkilöä ihaillaan 

lännessä, niin itse maan tai sen järjestelmän ihannointiin se ei ole johtanut. 

Suhtautuminen siihen on ehkä pysynyt lännessä entisellään. Vastaavasti, 

vaikka Ronald Reaganin henkilökohtainen imago on huonompi kuin koskaan, 

niin suhtautuminen USA:han ei ole juuri muuttunut. Gorbatshovin kohdalla 

voisi olettaa ihailun jotenkin johtuvan (paitsi karismaattisesta persoonasta) 
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siitä, että hän on sanonut vanhasta neuvostojärjestelmästä ääneen samoja asi-

oita, joita ihmiset lännessä ovat jo pitkään omissa kodeissaan miettineet.136 

Gorbatšovin merkittävä henkilökohtainen vetovoima korostui myös Suomen Kuvaleh-

den julkaisemissa otteissa presidentti Nixonin teoksesta 1999: Voitto ilman sotaa, 

joissa hän toteaa, että mikäli Gorbatšov voisi asettua ehdolle Yhdysvaltojen presiden-

tinvaaleissa, tultaisiin hänet luultavasti valitsemaan virkaan, mikä teki hänestä erityi-

sen vaarallisen vastustajan.137 Muutamaa viikkoa myöhemmin ulos tulleessa lehdessä 

kuultiin Yhdysvaltojen presidentin sijasta Tšekkoslovakian pääkaupungin Prahan nuo-

risoa, joiden kerrottiin vaihtaneen idolinsa Vladimir Leninistä John Lennoniin. Vuo-

den 1968 Prahan kevään muistoista toipuva maan asukkaiden kerrottiin olevan helpot-

tuneita Neuvostoliiton suopeammasta linjasta, joka jälleen henkilöityi tyystin Gor-

batšoviin. Haastateltu nuori opiskelija kertoi olevansa valmis muuttamaan pois maasta, 

mikäli Gorbatšovin kävisi huonosti.138 

Ennen vuoden 1988 toukokuun lopussa järjestettävää Moskovan huippukokousta dip-

lomaatti ja Suomen Kuvalehden toimittaja Max Jakobson haastatteli Neuvostoliiton 

ulkoministeriön tiedotuspäällikköä Gennadi Gerasimovia, joka odotettavasti vakuut-

teli maan avoimuutta ja rauhantahtoisuutta.139 Vain viikkoa myöhemmin Suomen Ku-

valehti julkaisi kuitenkin Paavo Keisalon artikke-

lin, kuinka Neuvostoliitossa perustettu uusi demo-

kraattinen pienpuolue hajotettiin väkisin poliisin 

toimesta heti perustamisensa jälkeen.140 Toisin sa-

noen Gorbatšovin Neuvostoliiton suvaitsevaisuu-

dellakin oli vielä selkeät rajansa. Tähän pisteeseen 

asti merkittävin Neuvostoliittoa kyseenalaistava 

linjanveto tuli kuitenkin heinäkuussa 1988. Lehden 

kannessa Gorbatšovin kuvan vieressä kysyttiin 

näyttävästi ”Hajoaako imperiumi?”. Tämä oli 
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suorapuheisuutta, jonkalaista ei aiemmin ollut havaittavissa. Lehden pääkirjoitus ar-

vosteli Neuvostoliittoa kantaperäisten virolaisten huonosta kohtelusta kotimaas-

saan,141 ja myöhemmin toimittaja Eero Silvasti määritteli Neuvostoliiton muita kan-

soja alistavaksi suurvallaksi, käyttäen Viroa esimerkkinä maasta, jossa oli tapahtu-

massa ”hidas kulttuurinen kansanmurha”.142 Silvasti uskoi Neuvostoliitolla olevan tu-

levaisuudessaan kaksi vaihtoehtoa, jotka molemmat tulisivat väistämättä merkitse-

mään sen nykyisen imperiumin loppua: joko mukautuminen uuteen vapaampaan maa-

ilmaan, joka tarkoittaisi todellisesta sosialismista luopumista tai paluu stalinistiseen 

suljettuun yhteiskuntaan, joka viime kädessä tulisi kukistumaan väkivalloin kansan-

nousun käsissä.143 Vuoden päätteeksi julkaistussa Gorbatšovin hankalaa tilannetta kä-

sittelevässä analyysissaan toimittaja Martti Hosia totesi samaa: joko perestroika puree 

tai maa palaa toistaiseksi kauhun ja suunnitelmatalouden totalitaristiseen hallintoon, 

mikä voisi olla mahdotonta ripauksen vapautta maistaneelle yhteiskunnalle.144  

Neuvostoliiton asema alkoi vaikuttaa 1980-luvun loppua kohden yhä lohduttomam-

malta, eikä tilanteeseen tuntunut tarjoavan pelastusta muut kuin Gorbatšov. Vuoden 

1988 syksyllä Suomen Kuvalehti julkaisi kaksi artikkelia, jossa perestroikan hitaus 

asetettiin Brežnevin ajan pysähtyneisyyden seuraukseksi. Syyskuun 16. päivä ilmes-

tynyt Stern-lehden käännösartikkeli kertoi tarinaa Brežnevien juopuneesta sukuklaa-

nista, jonka aikana korruptio oli syöpynyt syvälle neuvostojärjestelmään. Tuota järjes-

telmää Gorbatšov nyt hitaasti, mutta varmasti yritti muokata muistuttamaan enemmän 

modernia, tuotteliasta oikeusvaltiota. Hänen tiellään oli kuitenkin lukuisa joukko van-

hoja Brežnevin suosikkeja ja kaadereita, jotka oli saatettava oikeuden eteen.145 Syys-

kuun lopussa Gorbatšov alensi valtajärjestyksessä hänestä seuraavana olleen Jegor Li-

gatshovin, joka tunnettiin esimiestään vanhoillisempana kommunistina. Tämän toimit-

taja Max Jakobson tulkitsi kielivän Gorbatšovin kyllästymisestä hallintonsa hitauteen 

prosessissa, jota Jakobson kutsui ”taisteluksi venäläisestä sielusta”.146 Kotimaassaan 
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kamppaileva Gorbatšov säilyi kuitenkin yhä suomalaisen yleisön suosikkina, kuten 

Suomen Kuvalehden toistamiseen suorittama kansainvälisten johtajien suosiomittaus 

osoitti:147 

Kysely oli julkaistu viimeksi 4.4.1986, jota 

seuranneen puolentoista vuoden aikana 

Gorbatšov ei ollut vielä lunastanut lukuisia 

lupauksiaan, mutta selvästi niiden näkyvä 

tavoittelu oli voittanut puolelleen suomalai-

set vastaajat. Siitä huolimatta, että Reagan 

oli esiintynyt Gorbatšovin kanssa hyvinkin 

sovittelevasti ei hänellä positiivisesta kehi-

tyksestä huolimatta ollut vielä mitään asiaa 

haastaa Gorbatšovia rauhantekijän imagon 

saralla. 

Vuoden 1988 loppupuoliskolla Neuvosto-

liittoa koskevassa uutisoinnissa alkoi yhä 

enemmän korostua sille alisteisten kansojen 

asema ja kohtalo. Elokuun alussa lehti jul-

kaisi Prahan kevään johtohahmoihin kuulu-

neen Alexander Dubcekin haastattelun, 

joka kertoi näkevänsä Gorbatšovin politii-

kassa olevan paljon samoja piirteitä niiden tavoitteiden kanssa, joita Dubcek itse oli 

1960-luvun loppupuolella ajanut.148 Muuten artikkeli antaa Neuvostoliitosta hyvin ko-

ruttoman kuvan niskaan hengittävänä herravaltiona, joka jatkuvasti rajoittaa satelliit-

tivaltioidensa kansalaisten elämää.  

Syyskuun alussa lehti uutisoi näkyvästi Viron puutteellisesta kansalaisoikeustilan-

teesta ja vahvoista itsenäistymishaluista. Pelolla hallitun veljeskansan kohtalo painoi 

selvästi paljon toimittajien mieltä ja pitkä artikkeli käsittelee maan tilannetta täysin 
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heidän näkökulmastaan.149 Viron tilanteen kehityttyä nopeasti maan parlamentin otet-

tua marraskuussa käsittelyynsä yli 900 000 virolaisen allekirjoittaman adressin oman 

kielen ja suvereniteetin asemasta julkaisi Suomen Kuvalehti kuitenkin tutkija Jukka 

Tarkan kirjoittaman virolaiskriittisen kolumnin. Kirjoituksessaan Tarkka toteaa, että 

virolaiset vaativat vapauttaan liian nopeasti, eikä sitä pitäisi odottaa vielä seuraavaan 

vuosisataan. Tarkan mukaan Viro oli ETYK-asiakirjoissa laskettu osaksi Neuvosto-

liittoa, jonka takia millään muulla maalla ei ollut oikeutta sekaantua Neuvostoliiton 

sisäiseen ongelmaan, ja virolaisten liika innokkuus oli oleva lopun alku koko Baltian 

alueen kansallisliikkeelle.150 Viikkoa myöhemmin lehden pääkirjoituksessa myös tois-

tettiin kuinka Suomen ei ulkopuolisena osapuolisena pitäisi sekaantua Neuvostoliiton 

omiin asioihin ja antaa Gorbatšovin rauhassa näyttää virolaisille perestroikan rajat.151 

 

 

4.2 Reaganin toinen kausi & Bushin nousu presidentiksi 

Ronald Reaganin ensimmäinen kausi Yhdysvaltojen presidenttinä ei Suomen Kuva-

lehden käsityksen mukaan ollut täysin onnistunut, mutta hänen kansansuosionsa oli 

vankka ja ainakin jonkinasteista toiveikkuutta vakaammasta jatkokaudesta oli lehdessä 

esitetty. Seuraavan neljän vuoden ajalta on kuitenkin miltei mahdotonta löytää ainut-

takaan myönteiseen sävyyn kirjoitettua artikkelia, joka koskisi presidentti Reagania, 

hänen puolisoaan Nancya, tai varapresidenttiään George Bushia. Kipakka arvostelu sai 

alkunsa heti vuoden 1985 alussa, kun lehden pääkirjoitus totesi virkavalansa uusineen 

presidentin sanojen ja tekojen välissä ammottavan kuilun, joka tulisi luultavasti vielä 

häntä vastaan, mikäli maan talouskupla puhkeaisi.152 Läpi Reaganin ensimmäisen kau-

den Suomen Kuvalehti oli arvostellut Reaganin talouspolitiikkaa utopistisena ja odo-

tus ennusteiden käymisestä toteen oli selvästi korkealla. Helmikuun alussa lehti 
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julkaisi Der Spiegelin artikkelin, jossa presidenttiparia ruodittiin suorin sanoin heidän 

elitismistään: 

Se yhteiskuntaluokka, johon Reaganit tuntevat kuuluvansa, pyrkii enemmän kuin milloin-

kaan torjumaan omasta yksityiskoulujen ja klubien Amerikastaan kaiken sen, mikä sotii 

heidän itsetyytyväisyyttään ja ennakkoluulojaan vastaan.153 

Tätä huomattavampaa on kuitenkin vielä, että vaikka Reaganista oli jo aiemmin luotu 

kuva hölmönä ja suustaan varomattomana, otettiin artikkelissa ensimmäistä kertaa 

esille hänen mahdolliset dementiaongelmansa ja hämärtynyt käsityksensä todellisuu-

desta: 

Aavistuksen siitä, missä määrin Valkoinen talo on siinä yhteydessä vie-

raantunut ympäröivästä maailmasta, antaa erään Reaganin esikunnan jä-

senen paljonpuhuva huomautus, jonka Leamer on välittänyt lukijoille (ja 

jonka aitouden hän nimenomaan vahvistaa): »Jos ihmiset tietäisivät, mi-

ten hän (presidentti) elää omassa todellisuudessaan, he eivät uskoisi 

sitä.154 

Sulkeutuneina asuinhuoneistonsa länsisiiven yläkerrokseen kuin kaksi 

ikääntynyttä lasta lumotussa linnassa he tukevat toisiaan syvässä uskos-

saan toiveunien voimaan, siihen että he voivat muuttaa todellisuutta, jopa 

aikaansaada ihmeitä.155 

Kaksikymmentä vuotta nuoremman Gorbatšovin nousu valtaan Neuvostoliitossa antoi 

Reaganista jatkuvasti heikomman käsityksen kyvykkäänä valtionpäämiehenä. Vai-

monsa lisäksi hänen uutta henkilöstöpäällikköään Donald Regania spekuloitiin maan 

todelliseksi vallankäyttäjäksi, ”todellisuudesta irrallaan olevan” presidentin takana.156 

Gorbatšovin ja Reaganin tavatessa Genevessä jälkimmäinen tituleerattiin taantumuk-

selliseksi johtajaksi, joka muistettaisiin ainoastaan hetkellisestä kansansuosiosta ja 

laittomien vallankaappausten tukemisesta, ellei hän saisi solmittua merkittäviä lienny-

tyssopimuksia venäläisen vastustajansa kanssa.157 Näitä sopimuksia jäätiin kuitenkin 
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vielä odottamaan, ja niiden lisäksi mainituista ulkopoliittisista sekaantumisista oli tu-

lossa jatkuva hiillostuksen aihe lehden sivuilla. 

Vuoden 1986 tammikuussa lehti julkaisi Yhdysvaltojen suurlähettilään Keith Nybor-

gin158 ja Reaganin puolustusministeri Caspar Weinbergerin159 haastattelut, jotka mo-

lemmat puolustivat Reaganin politiikkaa ja ihmettelivät Suomen ja Euroopan penseää 

asennetta presidenttiin. Asenne vaikutti kuitenkin joka tapauksessa säilyvän, jos kat-

sotaan luvussa X referoimaani suomalaisten suosiotaulukkoa tai vuoden 1986 joulu-

kuussa julkaistuja artikkeleita Iran-Contra-skandaalista, joissa Reagania kuvataan ri-

vien välissä lapsisotilaiden aseistajana160 ja välinpitämättömänä johtajana.161 Oli sel-

vää, että viimeistään ”Irangateksi” ristitty skandaali oli repinyt presidentin maineen 

pohjamutiin. Vuoden 1987 aikana Suomen Kuvalehti julkaisi presidentti Jimmy Car-

terin Atlanta Journal-Constitutionissa ilmestyneen haastattelun, jossa totesi seuraa-

jansa olevan ”vilpillisyyttä ja ylimielisyyttä ruokkiva tunari, jossa ei ole todellista pre-

sidenttiainesta”.162 Alle kuukautta myöhemmin toimittaja Paavo Keisalo ristii myös 

Yhdysvaltojen hallituksen ”Reaganin jengiksi” joka koostuu presidentin osaamatto-

mista ja epärehellisistä ystävistä. Heidän amatöörimäisen johtamisensa oli Keisalon 

mukaan johtanut ”Reaganin Amerikan arkipäivään” jossa ”länsirannikon hyvinvoi-

villa on edelleen varaa pelleillä villin lännen kamppeissa” köyhempien kärsiessä, sa-

malla kun maan resurssit kuluvat sodankäyntiin eri puolilla maailmaa.163 

Reaganin muiden ongelmien lisäksi myös Yhdysvaltojen talous alkoi sakata, kun 

”Mustaksi Maanantaiksi” ristitty 19.10.1987 koitti ja maan pörssikurssit romahtivat 

voimakkaimmin sitten vuoden 1929. Todellisuudessa kyse oli hyvin monimutkaisesta 

maailmantaloudellisesta ilmiöstä, mutta Antti Blåfeldin marraskuinen artikkeli vieritti 

syyn tyystin Reaganin asevarustelun, velanoton ja huonon johtajuuden piikkiin. Läpi 

1980-luvun maassa ajetun talouspolitiikan hän sanoo toimineen periaatteella ”Hämäys 

 

158 Suomen Kuvalehti 10.01.1986, 6–8. 

159 Suomen Kuvalehti 31.01.1986 3–5. 

160 Suomen Kuvalehti 05.12.1986, 36. 

161 Suomen Kuvalehti 12.12.1986, 59. 

162 Suomen Kuvalehti 27.03.1987, 41. 

163 Suomen Kuvalehti 24.04.1987, 6. 
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onnistuu, jos se on tarpeeksi mittava”164 joka tuo ainakin allekirjoittaneelle vahvasti 

mieleen rinnastuksen natsipropagandan periaatteeseen ”mitä suurempi valhe, sitä hel-

pommin se uskotaan.” Suomen Kuvalehti oli tuloksetta esittänyt säännöllisesti ennus-

teita Yhdysvaltojen talouden laskusta jo seitsemän vuoden ajan, joten vuoden 1987 

loppua voitiin epäilemättä pitää jonkinasteisena kunnianpalautuksena lehden talous-

toimittajille. Täydellistä katastrofia tilanteesta ei kuitenkaan todellisuudessa syntynyt 

ja maa säästyi pitkältä taantumalta. 

Seuraavan viikon numerossa toimittaja Paavo Keisala jo pohti Reaganin mahdollisia 

seuraajia seuraavissa presidentinvaaleissa, jonka henkilöllisyyttä oli yhä hankala en-

nustaa, mutta se oli varmaa, että seuraajan maineen oli syytä olla nykyistä presidenttiä 

puhtaampi.165 Vaalivuoden 1988 kuluessa kävi toimittaja Paavo Keisalan ristimässä 

”esivaalisirkuksessa”166 melko nopeasti selväksi, että varapresidentti George Bush tu-

lisi vaisuudestaan huolimatta nousemaan republikaanien presidenttiehdokkaaksi, kun 

taas demokraatit eivät vaikuttaneet onnistuvan yhdistämään rivejään vahvan yksittäi-

sen ehdokkaan taakse.167 Kaiken kaikkiaan artikkeleista muodostuu kuva kömpelöstä 

ja toimimattomasta vaalijärjestelmästä, joka ei vaikuta nostavan pinnalle yhteiskun-

tansa parhaimmistoa. 

Presidentti Reagan itse palasi näyttävästi Suomen Kuvalehden sivuille vuoden 1988 

toukokuussa, kun hänen oli määrä pysähtyä Helsingissä ennen saapumistaan Mosko-

vaan Gorbatšovin kanssa käytävää huippukokousta varten. Lehden aiempi linja Rea-

gania kohtaan oli ollut jopa kielteinen, mutta hänen saapuessaan Suomeen on sävy 

hyvin erilainen. Yhdysvaltojen presidenttiys oli silti selvästi instituutio, jonka edustaja 

oli suuri kunnia saada vierailulle kotimaahan, vaikka mielipiteet presidentistä itsestään 

olisivatkin kyseenalaistavia.168 Reaganin Finlandia-talossa pitämä puhe kanavoi leh-

den pääkirjoituksen mielestä vuoden 1975 ETY-kokouksen kuuluisaa ”Helsingin hen-

keä” ja Reagan oli nyt Gorbatšovin tavoin saanut henkilökuvaansa aivan uudenlaista 

 

164 Suomen Kuvalehti 20.11.1987, 10–11 

165 Suomen Kuvalehti 27.11.1987, 2 

166 Suomen Kuvalehti 26.02.1988, 20 

167 Suomen Kuvalehti 18.03.1988, 16. Suomen Kuvalehti 29.04.1988, 72–73. 

168 Suomen Kuvalehti 20.05.1988, 58–59. 
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hohtoa jättäen varjoonsa ”vanhan Reaganin”.169 Samaisen viikon lehteen myös toimit-

taja Antti Blåfeld oli koostanut erinäisistä Reaganista kertovien kirjojen pohjalta hä-

nestä kattavan elämäntarinan: ”Miten onnettomasta näyttelijästä tuli onnellinen presi-

dentti”. Reaganin poliittisia murheita ei mainita sanallakaan, ja vaikkei kymmenen si-

vun mittaisesta profiilista muodostu käsitystä asiantuntevasta, on se sen sijaan lämmin 

tarina miehestä ja hänen rakastavasta vaimostaan, jotka yhdessä nousivat maailman 

huipulle vastoinkäymisistä huolimatta.170 

Suurten esiintymisten edellä yhä useammin Nancy valmentaa Reagania, 

Suurta Viestintuojaa. Hiljalleen ja varovaisesti hän lämmittää Ronald Reaga-

nia vireeseen. Parasta valmentautumista on mahdollisuus esiintyä luotetussa 

ystäväpiirissä ja tilaisuus turvalliseen lepoon. Juuri sellaisessa ilmapiirissä 

kuin vain Helsinki voi tarjota. 171 

Reaganin lyhyt vierailu ei nostanut Helsinkiä maailman keskipisteeksi, mutta presi-

dentti sai kuitenkin levähdystauon. Gorbatšovin kanssa tapahtuneet neuvottelut eivät 

lopulta johtaneet mihinkään konkreettiseen, mutta niitä seuranneen viikon lehdessä 

Reagan kuitenkin ansaitsi kiitokset keskusteluyhteyden luomisesta Gorbatšovin 

kanssa, ja Suomelle suomastaan huomionosoituksesta.172 Presidentin kesäkuussa 1987 

Berliinissä pitämää kuuluisaa "Mr. Gorbachev, tear down this wall" -puhetta Suomen 

Kuvalehti ei kuitenkaan noteerannut, vaan sen sijaan sitä seuranneen viikon numerossa 

lukijoille esiteltiin paremmin demokraattien presidenttiehdokkaaksi noussut Michael 

Dukakis173 ja heinäkuun puolella hänen vaaliparinsa Lloyd Bentsen.174 Parivaljakon 

menestymisen mahdollisuuksiin uskottiin vahvasti, kun turvallisena keskitien kulki-

jana kuvattu Dukakis oli osannut ottaa parikseen Bushin tavoin konservatiivisia arvoja 

edustavan Bentsenin. Analyysissaan päätoimittaja Pekka Hyvärinen tituleerasikin 

maan olevan Reaganin jäljiltä niin vanhoillinen, että jopa demokraatit joutuivat 

 

169 Suomen Kuvalehti 27.05.1988, 11. 

170 Suomen Kuvalehti 27.05.1988, 30–40. 

171 Suomen Kuvalehti 27.05.1988, 40. 

172 Suomen Kuvalehti 03.06.1988, 42. 

173 Suomen Kuvalehti 17.06.1988, 2–5. 

174 Suomen Kuvalehti 22.07.1988, 12. 
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käymään vaaleihin reaganilaisella ohjelmalla.175 Bushin sen sijaan pelättiin valinneen 

jopa liiallisesti vanhoillisuuteen nojaavan strategian, kun hänen skandaaleissa ryvetty-

nyttä varapresidenttiehdokastaan Don Quaylea kuvailtiin äärioikeistolaiseksi hau-

kaksi,176 jonka valintaa demokraatit olivat kutsuneet loukkaukseksi Yhdysvaltojen 

kansaa kohtaan.177 

Marraskuun 8. päivä järjestettyjä presidentinvaaleja edeltävällä viikolla Suomen Ku-

valehden pääkirjoitus neuvoi suomalaisia olemaan levollisin mielin, osui valinta kum-

paan vaan vaihtoehtoon, sillä maiden suhteet olivat vakaat.178 Silmiinpistävämpää ma-

teriaalia lehdestä tarjosi Jaakko Iloniemi, jonka kattavassa artikkelissaan kyseenalaisti, 

oliko Yhdysvallat todella enää suurvalta vai oliko sillä Neuvostoliiton tavoin edessä 

hidas vetäytyminen muun maailman teattereilta taloudellisten tosiasioiden viimein tul-

lessa vastaan.179 Tulevalla presidentillä uskottiin siis  olevan edessään haastava teh-

tävä, erityisesti mikäli hän ei omannut samaa charmia, millä Reagan oli hurmannut 

kansalaistensa mielet ja sydämet. 

Viimeinen erikseen presidentti Reagania koskeva artikkeli ilmestyi 17.2.1989 pian hä-

nen toisen presidenttikautensa päättymisen jälkeen. Kysymyksessä oli Reaganin Yh-

dysvaltojen lehdistölle hieman ennen virasta luopumistaan antama haastattelu, jossa 

hän yksioikoisesti oli todennut ”Minä voitin kylmän sodan.”. Vastauksissaan Reagan 

sysäsi vastuun maan budjettivajeesta yhteistyöhaluttoman kongressin niskaan, vakuut-

teli seuraajansa pätevyyttä ja omaa syyttömyyttään Iran-Contra-skandaalissa. Hieman 

yllättävämmin hän myös puhui profeetallisesti Raamatun ilmestyskirjan ennustusten 

olevan käymässä mahdollisesti toteen, pian tulevien sotien ja luonnonmullistusten seu-

rauksena.180 Toisin sanoen: ehtaa Reagania.  

 

175 Suomen Kuvalehti 26.08.1988, 3. 

176 Suomen Kuvalehti 26.08.1988, 6–7. 

177 Suomen Kuvalehti 23.09.1988, 76. 

178 Suomen Kuvalehti 04.11.1988, 8. 

179 Suomen Kuvalehti 04.11.1988, 51–53. 

180 Suomen Kuvalehti 17.2.1989, 2–7. 
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4.3. Yhteenveto ja vertailu 

Vuosien 1985–1988 aikana oli Suomen Kuvalehden tavassa käsitellä kylmää sotaa ja 

sen osapuolia nähtävissä selvä muutos. Gorbatšovin valtaannousun myötä molemmilla 

supervalloilla oli keulakuvinaan karismaattiset valtionpäämiehet, joilla oli selkeät 

ulko- ja sisäpoliittiset tavoitteet. Maiden väliset huippukokoukset aloitettiin jälleen ja 

kriittiseen kuumenemispisteeseen edenneet valtiosuhteet alkoivat lientymään. Vuoden 

1985 Geneven huippukokous oli ensimmäinen laatuaan 1980-luvulla, joten se sai ai-

kaan suurimman mediaspektaakkelin, jossa molempien miesten puheita käytiin sana-

tarkasti läpi ja heidän puolisoidensa pukeutumisvalinnat syynättiin. Tapaamisten yleis-

tyttyä myös kiinnostus niitä kohtaan laski merkittävästi. Reykjavikin kokous vuonna 

1986 oli tuloksiltaan pettymys, eikä vuosien 1987–1988 kolmesta lisätapaamisesta 

enää tehty suurta numeroa, vaikka vastaavat kokoukset olisivat vain muutamaa vuotta 

aiemmin olleet etusivun uutisia. 

Gorbatšovin ensimmäiset vuodet vallassa esitettiin lehdessä hänelle suotuisassa va-

lossa, välillä hänestä sai jopa vapahtajamaisen käsityksen, niin Neuvostoliiton sisäis-

ten, kuin kansainvälistenkin ongelmien ratkaisijana. Perestroikan etenemistä seurattiin 

suurella mielenkiinnolla ja Neuvostoliiton taloudellisen elpymisen toivottiin myös vil-

kastuttavan Suomen idänkauppaa. Glasnostin myötä myös Neuvostoliiton lukuisat on-

gelmat alkoivat nousta lehden uutisointiin muutakin kuin huhupuheiden muodossa, ja 

lehti alkoi tehdä myös omaa tutkivaa journalismia Neuvostoliiton alueella. Kevään 

1986 Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden yhteydessä oltiin uutisoinnin suhteen 

kuitenkin hyvin varovaisia, eikä tapahtuman jälkipyykistä puhuttu lehden sivuilla ke-

vään jälkeen. 1980-luvun jälkipuoliskolla Neuvostoliiton taloudelliset ongelmat olivat 

kuitenkin tulleet niin ilmeisiksi, ettei se itsekään pystynyt niitä enää kieltämään. 

Vaikka ensimmäiset puheet valtakunnan hajoamisesta jo nousivat otsikoihin, sen on-

gelmat tuntuivat kuitenkin henkilöityvän Gorbatšovin sijasta hänen edeltäjiinsä, eri-

tyisesti pitkään hallinneeseen Brežneviin. Neuvostoliiton merkittävistä muutoksista 

huolimatta, sen suhde Suomen kanssa esitettiin osana pitkää tasaista jatkumoa, jossa 

Gorbatšovin ja Koiviston johdolla kuljettiin YYA-sopimuksen aikoja sitten asetta-

malla polulla. 

Presidentti Reaganin kohdalla voisi olla ennalta tietämättä hankalaa erottaa, oliko 

häntä koskeva uutinen vuodelta 1981 vai vuodelta 1988. Reagan ei valtaisasta 



49 

 

kotimaan suosiostaan huolimatta onnistunut voittamaan puolelleen Suomen Kuvaleh-

den toimittajia, joten hänen persoonansa ja toimintansa arvostelu jatkui hänen ensim-

mäisen presidenttikautensa ajalta tutulla tyylillä. Iran-Contra-skandaali ja talouden 

kauan ennustettu sakkaaminen vuoden 1987 marraskuun ”mustan maanantain” muo-

dossa vain madalsivat käsitystä presidentin kyvykkyydestä johtaa vapaata maailmaa. 

Yksi asia mistä hänelle annettiin kiitosta oli parantuneet suhteet Neuvostoliittoon. Sen-

kin suhteen leijonanosa arvostuksesta meni kuitenkin hänen vastinparinsa Gorbatšovin 

suuntaan, jonka nähtiin osaavan käsitellä sotaisaksi leimautunutta Reagania. Presiden-

tin vierailu Helsingissä vuoden 1987 keväällä nosti hänet hetkeksi jopa yllättävän 

myötämielisen uutisoinnin kohteeksi, mutta tämäkin palasi normaaliin pian hänen pa-

lattuaan Yhdysvaltoihin.  
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5. Kohtalonvuodet 1989–1991 

 

Tutkielman ajanjakson viimeiset kaksi vuotta ovat kenties sen dramaattisimmat. Gor-

batšovin johtama Neuvostoliitto siirtyi vuoteen 1989 haastavissa olosuhteissa, mutta 

tuskin kukaan odotti sen täydellistä hajoamista seuraavan kahden vuoden aikana. Vii-

meisen neljän vuoden aikana perestroika oli jäänyt kunnianhimoisista tavoitteistaan ja 

ihmisten malttamattomuus jatkoi kasvamistaan. Glasnostin nimissä aloitettu sananva-

pauden salliminen oli alkanut kääntyä osittain Gorbatšovia itseään vastaan, kun arvos-

telu ei keskittynyt vain hänen kilpailijoihinsa tai edeltäjiinsä, vaan yhä enenevissä 

määrin myös häneen itseensä. Sen helpompaa ei ollut itäblokin muillakaan neuvosto-

johtajilla: muun muassa Itä-Saksa, Tšekkoslovakia, Romania, Baltian maat ja Georgia 

olivat kaikki tilanteessa, jossa niiden kansalaiset vaativat valtionjohdon vaihtamista ja 

yksilönvapauksien lisäämistä. Kansainvälisesti tunnetuin esimerkeistä oli Saksan de-

mokraattinen tasavalta (Itä-Saksa), jonka poliittinen liikehdintä huipentui vuoden 1989 

marraskuussa vihatun Berliinin muurin murtumiseen, ja yhdistymiseen Saksan liitto-

tasavallan (Länsi-Saksa) kanssa. Useissa muissa kansan marssiminen kaduilla johti 

kommunistijohdon suorittamiin väkivaltaisuuksiin, kuten esimerkiksi Romaniassa ja 

Georgiassa v. 1989 sekä Liettuassa v. 1990. Suomessa kiinnitettiin erityisen paljon 

huomiota maantieteellisesti läheisten Baltian maiden tilanteeseen.  

Alun perin proaktiivisesti uudistuksia Neuvostoliitossa ajanut Gorbatšov ajautui val-

takunnan viimeisinä vuosina tilanteeseen, jossa hän joutui reagoimaan alati kasvavan 

liberaalirintaman vaatimuksiin. Demokratiaa vaativien populististen voimien keulaku-

vaksi päätyi Moskovan entinen pormestari Boris Jeltsin. Yleisestä painostuksesta joh-

tuen Neuvostoliitossa järjestettiin ensimmäiset demokraattiset kansankongressin vaalit 

vuonna 1989, jonne valitun Jeltsinin valta ja suosio alkoivat kasvaa tasaisesti. Neuvos-

toliiton sisäisen sekasorron ja satelliittimaiden irtautumisen jatkuessa Gorbatšov joutui 

epäsuosioon. Vanhoillisten kommunistien mielestä hän oli hypännyt Jeltsinin liberaa-

lisiiven kelkkaan, tuhoten Neuvostoliiton vakaan valtarakenteen. Liberaalit sen sijaan 

pitivät Gorbatšovia liian hidasliikkeisenä ja vallanhimoisena.181 Vähentääkseen 

 

181 Pravda 2010, 359. 
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NKP:n vaikutusvaltaa kansankongressi päätti, että NKP:n pääsihteerin sijaan maan 

ylin päätäntävalta tuli antaa kongressin valitsemalle Neuvostoliiton presidentille, joksi 

Gorbatšov valittiin vuoden 1990 maaliskuussa. Tämä ei kuitenkaan ratkaissut hänen 

ongelmiaan: seuraavana vuonna useampi Varsovan liiton jäsenmaa pyristeli irti Neu-

vostoliiton vaikutuspiiristä ja alkoivat vuonna 1991 Jeltsinin luotsaaman Venäjän joh-

dolla muodostamaan omaa valtioliittoaan IVY:tä. Neuvostoeliitin vanhoillissiipi ei 

ymmärtänyt miksei Gorbatšov vastannut Neuvostoliiton olemassaoloa uhkaavaan toi-

mintaan vanhan Brežnevin opin mukaisella voimankäytöllä. Vuoden 1991 elokuussa 

he yrittivät sotilasvallankaappausta Moskovassa, mutta se kukistui muutaman päivän 

sisään Jeltsinin johtaman kansanrintaman edessä.182 Vallankaappausyrityksen jälkeen 

Gorbatšov palasi vielä virkaansa Neuvostoliiton presidenttinä, mutta käytännössä val-

tio oli jo lakannut olemasta.183 Viimein 25.12.1991 hän antoi televisioidun puheen, 

jossa hän totesi Neuvostoliiton virallisesti hajonneen. 

Yhdysvallat siirtyi vuoden 1989 tammikuussa Reaganista presidentti George Bushin 

aikaan. Bush ei tosiasialliselta politiikaltaan eronnut merkittävästi edeltäjästään, mutta 

oli ulostuloissaan varovaisempi ja hillitty. Bushin tehtäväksi tuli vakauttaa Reaganin 

toisen kauden aikana epävapaammaksi käynyt talous ja seurata Neuvostoliiton hajoa-

mista Euroopassa. Merkittävin Yhdysvaltoja tänä aikana koskenut tapahtuma oli Sad-

dam Husseinin johtaman Irakin hyökkäys Kuwaitiin vuoden 1990 syksyllä, johon Yh-

dysvallat liittolaisineen vastasi YK:n mandaatilla valtavalla vastahyökkäyksellä, jossa 

Irakin hyökkäysarmeija tuhottiin vuoden 1991 alussa. Tämä oli ensimmäinen kerta, 

kun Yhdysvallat oli ollut virallisena sotaosapuolena sitten 1970-luvulla tappioon päät-

tyneen Vietnamin sodan nöyryytyksen.  

Reaganin tavoin myös Bush ja Gorbatšov tapasivat useita kertoja, täten jatkaen vuonna 

1985 alkanutta kylmän sodan päätösprosessia. Viimeistään sodan voitiin katsoa päät-

tyneen Neuvostoliiton hajoamiseen vuoden 1991 lopussa. 

 

 

182 Pravda 2010, 360. 
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5.1 George Bushin presidenttikausi – ”Rikkaan miehen ristiretki” 

George Bushin voitto presidentinvaaleissa oli vuoden 1988 marraskuussa jo odotettua, 

joten myös Suomen Kuvalehti otti tiedon levollisena vastaan. Toimittajat Paavo Kei-

sala ja Antti Blåfield odottivat Bushin tulevan presidenttiyden noudattavan reaganis-

min oppeja, hieman maltillisemmalla sovellutuksella. Liennytyspolitiikkaa oli syytä 

jatkaa ja Reaganin jäljiltä jäänyt budjettialijäämä oli korjattava – ”Dollarin arvo on 

presidentin mitta.”184 Ennen hänen virkavalansa vannomista Suomen Kuvalehti antoi 

lyhyen esittelyn Bushin tulevasta hallituksesta, jonka lehti esitteli kuvana presidentistä 

itsestään: ”texasilainen, reaganilainen, lainoppinut, valkoihoinen ja miehinen”.185 

Odotukset Bushin presidenttikaudesta olivat selvästi melko harmaat, joten ei ole ehkä 

yllättävää, ettei Suomen Kuvalehti puhu Bushista läheskään yhtä paljon verrattuna vä-

rikkääseen edeltäjäänsä. 

Huolimatta Bushin vaisusta maineesta oli 12.5.1989 ilmestyneen lehden kannessa suu-

rikokoinen kuva presidentistä ja Yhdysvaltojen entisen ulkoministerin Henry Kissin-

gerin lupaus siitä, että tämä mies tulisi muuttamaan maailman. Neljän sivun mittainen 

käännöshaastattelu Los Angeles Times-sanomalehdestä kertoi Reaganin luoneen 

Bushille niin hedelmällisen ulkopoliittisen alustan, että tällä oli varaa rauhassa seurata 

miten Euroopan ja Neuvostoliiton poliittinen tilanne tulisi etenemään, ja tehdä sen 

pohjalta parhaaksi katsomansa päätökset.186 Myöhemmin saman vuoden heinäkuussa 

presidentti Bush vieraili rautaesiripun takana Puolassa ja Unkarissa, joista erityisesti 

ensimmäisessä hän sai Suomen Kuvalehden reportaasin mukaan riemukkaan vastaan-

oton. Matkan puheiden sisältö koski vapaan markkinatalouden ylistämistä ilman lu-

pauksia todellisesta talousavusta laman kourissa kärsiville sosialistimaille, jonka eri-

tyisesti unkarilaiset olivat kokeneet tyypillisenä amerikkalaisena hybriksenä: ”rikkaan 

miehen ristiretkenä”.187 

Vuoden 1989 jälkipuoliskolla presidentti Bush ei juurikaan esiintynyt Suomen Kuva-

lehden sivuilla sen ulkopoliittisen huomion keskittyessä lähinnä Neuvostoliiton ja Itä-

 

184 Suomen Kuvalehti 18.11.1988, 3–5. 

185 Suomen Kuvalehti 13.01.1989, 2. 

186 Suomen Kuvalehti 12.05.1989, 29–33. 

187 Suomen Kuvalehti 21.07.1989, 26–33. 
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Euroopan mullistuksiin. Vuoden 1990 helmikuussa lehti julkaisi Paavo Keisalon suo-

rittaman haastattelun Yhdysvaltojen apulaisulkoministeri Raymond Seitzin kanssa, 

jossa Seitz vakuutteli maansa rauhantahtoa ja yhteistyöhalukkuutta myös vanhan vas-

tustajansa Neuvostoliiton kanssa.188 Muutamaa viikkoa myöhemmin toimittaja Paavo 

Keisalo vaikutti allekirjoittavan tohtori Kissingerin edeltävänä vuonna tulleen ennus-

tuksen siitä, ettei presidentti Bushin tarvitsisi kuin odotella palasten loksahtelemista 

paikoilleen. ”Onnenpojaksi” ristimänsä Bushin passiivinen suhtautuminen Euroopan 

asioihin oli Keisalonkin mielestä juuri sitä mitä nyt kaivattiin.189 Kesäkuun alussa il-

mestyneessä artikkelissa myös diplomaatti Jaakko Iloniemi toisteli kiitosta Yhdysval-

toja johtavalle hiljaiselle teknokraatille, joka vaikutti olevan verrattomasti edeltäjäänsä 

pätevämpi ja varovaisempi.190 

Bushin presidentinkausi oli ehtinyt miltei puoliväliin asti, ennen ensimmäistä merkit-

tävää Yhdysvaltoja koskevaa kansainvälistä kriisiä. Elokuussa 1990 tilanne kuitenkin 

muuttui, kun Irakin diktaattori Saddam Hussein aloitti hyökkäyksensä Kuwaitiin, jo-

hon Bushin johtama länsimaailma reagoi nopeasti. 17.8. Suomen Kuvalehti ennusti 

kriisin johtavan sotaan maiden välillä, eikä Yhdysvaltojen nopeasta voitosta miljoonan 

miehen vahvuista irakilaisarmeijaa vastaan ollut takeita.191 Yhdysvaltojen sekaantu-

misen Lähi-idän selkkaukseen kohtuullisen lähellä Neuvostoliiton etelärajaa odotettiin 

olevan mahdollinen ongelma Gorbatšovin ja Bushin tavatessa Helsingissä 9.9.1990192, 

mutta näin ei kuitenkaan käynyt, vaan lehden pääkirjoituksessa ilmoitettiin helpottu-

neesti maiden muodostaneen yhteisymmärryksen ja liiton asian hoitamisen tii-

moilta.193 Seuraavina kuukausina Suomen Kuvalehti seurasi kriisin etenemistä ahke-

rasti, mutta ei käsitellyt presidentti Bushin roolia juurikaan, edes Yhdysvaltojen aloi-

tettua 12.1.1990 YK:n hyväksymän hyökkäysoperaationsa Irakiin. Tämän Persianlah-

den sodaksi nimetyn konfliktin päätyttyä Yhdysvaltojen johtaman liittouman voittoon 

28.2.1990 julkaistiin lehdessä seuraavalla viikolla Paavo Keisalon kirjoittama 
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myönteinen arvio Bushin roolista kriisinhoitajana - Yhdysvallat oli ratkaissut kriisin 

nopeasti ja YK:n asettamien pelisääntöjen mukaisesti, joutumatta samalla kriisiin 

Moskovan kanssa. Toisin sanoen Bushin politiikka oli onnistunut täydellisesti.194 

Käsitys Bushista kuitenkin muuttui nopeasti, kun tuli ilmi, että Yhdysvallat oli sodan 

aikana taivutellut avukseen Irakin kurdilaisvähemmistöjä taistelussa Saddamin jouk-

koja vastaan, luvaten heille suojaa ja aseellista tukea, mutta sodan päätyttyä olikin jät-

tänyt heidät maan kostonhimoisen diktaattorin armoille. Huhtikuun 26. päivä ilmesty-

neen lehden kannessa oli kärsineen pakolaislapsen kuva ja kurdien tuntoja kuvaava 

lainaus ”Bush petti meidät”. Marja Baumgartnerin kirjoittama artikkeli loi lohdutto-

man kuvan Turkkia kohti pakenevien pakolaisten elämästä.195 Viikkoa myöhemmin 

toimittaja Sakari Määttänen totesi Bushin menettäneen tyystin maineensa, ja Yhdys-

valtojen sodanjohdon rasistinen ja opportunistinen luonne realisoitui siinä, että kuwai-

tilaisia öljylähteineen haluttiin puolustaa, mutta kurdikansan kohtalo oli supervallalle 

samantekevää.196 Seuraavan kerran presidentti sai palstatilaa vasta marraskuun alku-

puolella, jolloin Paavo Keisalon kirjoituksessa jo mietittiin, eikö demokraateilta löy-

tyisi uskottavaa vastustajaa istuvalle presidentille vuotta myöhemmin järjestettävissä 

vaaleissa.197 Yhdeksi varteenotettavimmista haastajakandidaateista artikkeli mainitsi 

Bill Clintonin, joka valittiin Yhdysvaltojen presidentiksi vuotta myöhemmin. 

 

5.2 Jeltsinin nousu ja Gorbatšovin kujanjuoksu (v. 1989–1991) 

Vuoden 1988 loppua kohden Suomen Kuvalehti alkoi uutisoimaan näkyvästi Neuvos-

toliitolle alisteisten satelliittimaiden kansalaisten kamppailusta ja tästä tulikin seuraa-

van vuoden aikana kantava teema itäistä blokkia koskevassa uutisoinnissa. Vuoden 

1989 ensimmäinen numero alkoi kuuden sivun reportaasilla ”Matka pimeään”, joka 

kuvasi puutteen, pelon ja korruption täyteistä elämää kommunistidiktaattori Nicolae 

Ceaucescun hallitsemassa Romanian kansantasavallassa.198 Tämä, ja 27.1.1989 
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ilmestynyt Amnestyn murskaavaa Romanian ihmisoikeusraporttia lainaava artikkeli199 

loivat pohjan sille sävylle, jolla Suomen Kuvalehti kuvasi elämää neuvostotasavalto-

jen viimeisiä vuosia.  

Maaliskuussa Neuvostoliitossa järjestettiin ensimmäiset osittain vapaat vaalit, jossa 

valittiin jäseniä vastaluotuun kansanedustajien kongressiin. Virossa uutisoitiin ilme-

nevän vaalien yhteydessä paljon isovenäläistä ajattelua, jossa maan venäläisvähem-

mistö vaati kansallismielisten virolaisehdokkaiden poistamista vaalilistoilta.200 Itse 

Venäjällä demokratiaa vaativasta Boris Jeltsinistä oli valtaisan suosionsa myötä tullut 

varsinainen ilmiö sekä uusi symboli vapauden aatteelle. Suomen Kuvalehden mukaan 

vaaleja edeltävänä iltana levitettiin laajasti huhua, että Moskovan vaalipiirin ennakko-

suosikki Jeltsin olisi kuollut tai vakavasti loukkaantunut.201 Huhuista huolimatta Jelt-

sin valittiin kongressiin valtavalla ääniryöpyllä, mutta Neuvostoliitolla oli selvästi op-

pimista demokratian pelisääntöjen kanssa.202 Analyysissaan toimittaja Paavo Keisalo 

kuitenkin kiitteli Gorbatšovia vaalien mahdollistamisesta, vaikkakin hän tiedosti, että 

yksi sen tarkoitusperistä oli kansankongressin presidentiksi valitun Gorbatšovin hen-

kilökohtaisen vallan lisääminen.203 

Ei kestänyt kuitenkaan kauaa, ennen kuin Neuvostoliitto ja Gorbatšov ajautuivat jäl-

leen kielteiseen valoon. Huhtikuun 9. päivä georgialaiset mielenosoittajat kokoontui-

vat pääkaupunkinsa Tbilisin kaduilla rauhanomaiseen protestiin alueen hallintoa vas-

taan, johon neuvostoarmeija vastasi aseellisesti, surmaten useita kymmeniä.204 Suo-

men Kuvalehti kuvasi tapahtunutta verilöylynä ja otsikoi myöhemmin Gorbatšovin 

glasnostin tukehtuneen kaasuun Tbilisin kaduilla.205 Neuvostoliiton mittapuulla poik-

keuksellista tapahtuneessa oli kuitenkin se, että maan oma lehdistö paljasti ja tuomitsi 
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Georgian tapahtumat, toisin kuin esimerkiksi Kiinan kommunistijohto samana ke-

väänä tapahtuneen Tianmenin aukion verilöylyn yhteydessä.206 

Mitä lähemmäs Neuvostoliiton lopullista romahdusta liikuttiin, sitä enemmän Jeltsin 

sai palstatilaa Suomen Kuvalehden sivuilta. Kesäkuun puolivälissä lehti julkaisi toi-

mittaja Liisa Linsiön haastattelun Jeltsinin kanssa. Haastattelussaan Jeltsin tuomitsi 

jyrkästi Georgian veriteot ja vaati vastuullisten tuomitsemista oikeudessa. Samalla hän 

kritisoi maan hallintoa hitaudesta, jonka takia valtakunnan köyhät jatkoivat köyhty-

mistään, päättäjien saivarrellessa parlamentissa kommunismin eri tulkinnoista.207 Ar-

tikkeli antaa Jeltsinistä hyvin sympaattisen kuvan väsymättömänä heikomman oikeuk-

sien puolustajana, jota maan kansalaiset tuntuvat kipeästi kaipaavan. Myöhemmin sa-

mana vuonna toimittajat Paavo Keisalo ja Jukka Tarkka totesivat kumpikin Neuvosto-

liiton kovakouraista ulkopolitiikkaa ohjanneen Brežnevin opin joutavan romukoppaan 

toimimattomana, ja maan kamppailevaa taloutta rasittavana pakkovaltana.208  

Vuoden 1989 syksyllä Suomen Kuvalehdessä pelättiin Gorbatšovin ja hänen edusta-

mansa politiikan puolesta. Syyskuussa lehti julkaisi pitkän reportaasin siperialaisesta 

vankileiristä, gulagista, josta poliittisia vankeja oli viimeisen parin vuoden aikana 

alettu viimein vapauttamaan.209 Samassa lehdessä pelättiin kuitenkin myös Gor-

batšovin ajan olevan pian lopussa poliittisen vastustuksen ja kansan tyytymättömyy-

den noustessa210 ja tämä pelko yhtä toistettiin ennen hänen loppuvuoden Suomen vie-

railuaan.211 Huolimatta siitä, että kotimaassaan Gorbatšovin asemaa tuntui ihmisoi-

keustilanteen lisäksi uhkaavan akuutti ruokapula212 ja läpeensä saastunut ympäristö213 

otettiin hänet Suomessa avosylin vastaan suoranaisen Gorbamanian vallatessa suoma-

laiset: ”Neuvostoliiton karhusta tuli nalle” lehden kansi julisti 3.11.1989. Joviaalisti 

sujuneen suurin anti oli kuitenkin toimittaja Kari Kyheröisen mukaan kuitenkin 
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Gorbatšovin virallisena antama julistus siitä, että Neuvostoliitto viimein myönsi Suo-

men puolueettomuuden.214 

Neuvostoblokin todellinen hajoaminen alkoi viimein vuoden 1989 marraskuussa, kun 

Berliinin muuri murtui marraskuun 9. ja 10. päivän välisenä yönä. Suomen Kuvalehti 

uutisoi vuosikymmenen uutistapauksesta näyttävästi nimeten Itä-Euroopan liikehdin-

nän pääkirjoituksessaan ”Marraskuun vallankumoukseksi”. Lehden toimittaja Timo K. 

Anttila oli itse Berliinissä todistamassa paikan päällä saksalaisten hurmosta, jota hän 

kuvasti totaaliseksi.215 Sen sijaan, sitä mitä tämä tulisi tarkoittamaan Euroopan ja suur-

valtapolitiikan tulevaisuudelle, ei osattu vielä ollenkaan ennustaa, tai sitä miten Neu-

vostoliitto tulisi tapahtuneeseen reagoimaan. Paria viikkoa myöhemmin lehti julkaisi 

toimittaja Leena Häyrysen reportaasin Prahasta, jossa Berliinin esimerkistä inspiroitu-

neena paikalliset vaativat avoimesti neuvostovallan päättämistä, joka oli ilmiselvästi 

vain ajan kysymys.216 Neuvostoliitto ei enää vaikuttanut kykenevän vuoden 1968 kal-

taisen Prahan kevään voimannäyttöön rikkureiden ruodussa pitämiseksi. Myöhemmin 

joulukuussa elämää Moskovassa ja Leningradissa kuvattiin samankaltaiseksi kuin 

1920-luvun Chicagossa – korruptoitunut ja mafian lahjoma poliisi ei kyennyt enää ta-

kamaan siviilien turvallisuutta ja jopa KGB levitteli ongelman edessä käsiään.217 Kai-

ken kaikkiaan vuoden 1989 aikana syntynyt kuva Neuvostoliiton tilanteesta ja elä-

mässä Itä-Euroopassa oli muuttunut tyystin lohduttomaksi, kun perestroikan lupaamat 

parannukset loistivat poissaolollaan. 

Vuoden 1990 tammikuussa Suomen Kuvalehti haastatteli jälleen Venäjällä jatkuvasti 

vaikutusvaltaansa kasvattavaa Boris Jeltsiniä. Jeltsin kritisoi jälleen avoimesti Gor-

batšovia hidastelusta ja vanhoilliskommunistien myötäilystä – Vuosi 1990 tulisi hänen 

mukaansa olemaan ratkaiseva Neuvostoliiton kohtalolle.218 Myöhemmin helmikuussa 

lehdessä julkaistiin myös otteita Jeltsinin itse kirjoittamasta paljastuskirjasta, jossa hän 

paljasti omakohtaisesta kokemuksestaan Neuvostoliiton kommunistijohtajien salaisen 

luksuselämän yksityiskohtia. Puoluejohtajien valtavat kartanot marmorilattioineen ja 
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yksityisine elokuvateattereineen olivat hänen omien sanojensa mukaan tyrmistyttäneet 

kansanmieheksi kuvatun Jeltsinin.219 Seuraavalla viikolla lehti julkaisi jatkoartikkelin, 

jossa samasta teoksesta lainattiin Jeltsinin arviot politbyroon muista jäsenistä, jotka 

Jeltsin arvioi kautta linjan saamattomiksi Gorbatšovin myötäilijöiksi.220  

Suomen Kuvalehti uutisoi tiiviisti läpi vuoden Gorbatšovin kamppailusta neuvosto-

vallan huipulla. Gorbatšovin vallan vastustajista arvaamattomimpana pidettiin Neu-

vostoliiton valtavaa Puna-armeijaa – monen miljoonan miehen vahvuinen raskaasti 

aseistettu ryhmä oli tyytymättömänä vaarallinen vastus mahtavimmallekin vallanpitä-

jälle, puhumattakaan kotimaan suosiosta kamppailevasta Gorbatšovista.221   

Neuvostoliiton sisäisen sekasorron lisääntyessä presidentin uudet valtaoikeudet kä-

siinsä ottanut Gorbatšov vaikutti yrittävän kiristää otettaan valtakunnan hallinnasta. 

Suomen Kuvalehden aiemmin Gorbatšoville ajoittain tarjoilema sankarin viitta alkoi 

vähitellen siirtyä Jeltsinin harteille. Neuvostoliiton nokkamiehen humanitaarinen 

imago alkoi viimeistään karista Baltian maiden tilanteen kiristyessä vuoden kuluessa. 

Maaliskuussa 1990 Suomen Kuvalehti asettui pääkirjoituksessaan vahvasti liettualais-

ten itsenäisyyskampanjan puolelle.222 Samassa numerossa Paavo Keisalo kuvaili Gor-

batšovin kansantasavalloille tarjoamaa vapautta seuraavalla tavalla: 

Gorbatshov väittää, että Neuvostoliitto on kulkemassa kohti todellista demo-

kratiaa. Hänen puheistaan saa sen käsityksen, että todellinen demokratia mer-

kitsee oikeutta olla samaa mieltä kuin hän. Tämän oikeuden soveltaminen 

käytännössä merkitsee perestroikan asettamista kaiken muun edelle. Erota 

saa, mutta kun se haittaa perestroikaa, ei saakaan erota.223 

Baltian lisäksi avoimet mielenosoitukset hallintoa vastaan olivat loppuvuodesta levin-

neet myös Neuvostoliiton emämaa Venäjän sydämeen, Moskovaan. Lokakuun vallan-

kumouksen juhlapäivänä kansanjoukko ei ollut sillä kertaa kerääntynyt juhlimaan 

maansa johtajia, vaan vaatimaan uutta vaatimaan uutta vallankumousta. Jopa 

 

219 Suomen Kuvalehti 16.02.1990, 48–57. 

220 Suomen Kuvalehti 23.02.1990, 36–39. 

221 Suomen Kuvalehti 23.03.1990, 61–63. 

222 Suomen Kuvalehti 16.03.1990, 6. 

223 Suomen Kuvalehti 16.03.1990, 24. 



59 

 

Gorbatšovin kunniakoroketta kohti ammutuista laukauksista kiersi huhua, eikä puhu-

jilla ollut tarjota muuta kuin varoituksia yhä entisestään koventuvimmista ajoista.224 

Gorbatšovin johtaman supervallan nöyryytyksen tasoa päätyi kuvaamaan joulukuun 

alussa lehdessä julkaistu Gorbatšovin henkilökohtainen taloudellinen avunpyyntö 

Saksan liittotasavallan asukkaille225 ja lehden pääkirjoituksen vaatimus siitä, että pol-

villaan olevaa suurvaltaa oli suomalaistenkin oltava valmiita omasta pussistaan rahoit-

tamaan.226 Laajempaa kuvaa katsoneille ei ehkä tullutkaan yllätyksenä, että seuraava 

vuosi 1991 tulisi jäämään Neuvostoliiton viimeiseksi. 

Kuusi vuotta Gorbatšovin valtaannousun jäl-

keen kuva hymyilevästä johtajasta oli Suomen 

Kuvalehden kannessakin muuttunut raipalla va-

rustettuun alistajaan. Tammikuun 13. päivä neu-

vostosotilaat surmasivat aseettomia mielenosoit-

tajia Liettuan pääkaupungissa Vilnassa, johon 

lehti reagoi vahvasti niin pääkirjoituksessaan,227 

kuin Jaakko Iloniemen228 ja Risto Revon229 ar-

tikkeleissakin. Yhdessä kirjoitukset totesivat 

Gorbatšovin viimein menettäneen vähintään 

kansainvälisen sädekehänsä, ellei myös val-

taansa, mikäli spekulaatiot armeijan salaisesta 

vallankaappauksesta pitivät paikkansa. 

Gorbatšovin ilmeinen kamppailu Neuvostoliiton hallinnasta synnytti lehdessä paljon 

ristiriitaista uutisointia. Tammikuussa Gorbatšovin epäiltiin menettäneen vallan ar-

meijalle, kun taas helmikuun ensimmäinen päivänä lehti puhui Gorbatšovin toisesta 

tulemisesta ja voitosta uppiniskaisista puoluepampuista.230 Vain viikkoa myöhemmin 
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toimittaja Pekka Keisalo kuitenkin päivitteli, miten pääsihteeristä presidentiksi siirty-

neellä Gorbatšovilla oli muodollisesti äärimmäiset valtaoikeudet, mutta todellisuu-

dessa vain vähän mahdollisuuksia käyttää niitä. Jopa huhuttiin Yhdysvaltojen lykän-

neen maiden välistä huippukokousta siinä uskossa, ettei Gorbatšov olisi enää varteen-

otettava neuvottelukumppani.231 Helmikuun loppupuolella Suomen Kuvalehti julkaisi 

korkea-arvoisen neuvostopoliitikko Galina Starovoitovan lehdelle lähettämän kirjoi-

tuksen, jossa hän sanoi Gorbatšovin johtavan 1950-luvun Winston Churchillin tavoin 

hajoavaa imperiumia. Starovoitovan mukaan kansallisen häpeän huippuna oli se, että 

kaiken kukkuraksi sen viimeisiä vaiheita rahoitettiin maan verivihollisen Yhdysvalto-

jen pussista, länsimaalaisten ihmisten armosta.232 

Vuoden 1991 maaliskuussa Neuvostoliitossa järjestettiin muodollinen kansanäänestys 

siitä, tulisiko valtioliittoa yhä jatkaa. Risto Revon analyysin mukaan kyseessä oli myös 

kamppailu Gorbatšovin ja Jeltsinin välillä siitä, kumpi tulisi johtamaan neuvostotasa-

valtojen tulevaa muutosta. Jeltsiniä kannattavien moskovalaisten mielenosoituksissa 

eivät liehuneet Neuvostoliiton punaliput, vaan vanhat Venäjän kolmiraitaiset valtioli-

put.233 Kun Gorbatšovin johtama Neuvostoliitto ja sen Jeltsinin johtama jäsenmaa Ve-

näjä vaikuttivat lipuvan yhä kauemmas toisistaan, spekuloi Repo myös sillä, tarvitsiko 

alati suosiotaan kasvattava Jeltsin enää todellisuudessa Gorbatšovia, vai olisiko hä-

nelle jopa edullisempaa, mikäli valtionpäämies korvattaisiin toisella.234 Boris Jeltsin 

valittiin kesäkuussa 1990 äänivyöryn turvin Venäjän presidentiksi, maan ensimmäi-

sissä demokraattisissa presidentinvaaleissa. Tämä monimutkaisti entisestään Neuvos-

toliiton sisäistä valtakamppailua ja synnytti tilanteen, jossa Moskovassa olikin nyt 

Gorbatšovin lisäksi toinen tärkeä valtionpäämies. Tämä nousikin pian mahdolliseksi 

dilemmaksi myös Suomen Kuvalehdessä, kun Paavo Keisalo pohti, kumman tapaami-

nen oli todellisuudessa tärkeämpää heinäkuussa Moskovaan suuntaavalle presidentti 

Mauno Koivistolle.235 Loppujen lopuksi Koivisto päätyi tapaamaan kumpaakin 
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johtajaa erikseen, joiden tapaamisista Reijo Rutasen reportaasi painotti erityisesti Koi-

viston pitkiä keskusteluja Gorbatšovin kanssa.236 

Elokuun 19. päivä tapahtui se, mitä lehden kirjoituksissa oli jo pitkään pelätty: van-

hoilliset kommunistijohtajat eristivät Gorbatšovin datšalleen Krimillä, ja kaappasivat 

vallan, armeijan sekä KGB:n tukemina. Muutamaa päivää myöhemmin Suomen Ku-

valehti toimitti lehtensä mukana kattavan liitteen ”Paluu pakkovaltaan”, jossa käsitel-

tiin vallankaappausta ja tarkasteltiin muistopuhehenkisesti Gorbatšovin kuusivuotista 

valtakautta. Liitteessä Gorbatšovista puhuttiin vapauttajana237 ja koko maailman toi-

von herättäneenä miehenä. Tuota toivoa ei voinut enää pakkokeinoin sammuttaa238 

edes suoraa pettureiksi leimatut Puna-armeijan joukot239 ja Moskovan kadut olivatkin 

täynnä vallankaappausta protestoivia vastamielenosoittajia. Liite oli koottu elokuun 

20. päivänä, jota seuraavana päivänä vallankaappausyritys oli jo luhistunut, Boris Jelt-

sinin johtaman yhtenäisen kansanrintaman vastustuksesta johtuen. Suomen Kuvaleh-

den seuraavassa numerossa vallankaappausyritys tuomittiin vanhan neuvostojärjeste-

lemän surkeaksi ja toivottomaksi kuolinkorahdukseksi.240 Hetkellisesti syrjäytetty 

Gorbatšov palasi Neuvostoliiton vallankahvaan, mutta häntä ei enää pidetty maan to-

siasiallisena johtajana. Moskovassa tapahtumia paikan päällä seurannut toimittaja 

Risto Repo totesi seuraavaa: 

Gorbatshovin internointi nosti Jeltsinin myös kansainvälisesti tunnustetuksi, kirk-

kaasti ohi Gorbatshovin, etenkin kun tämän terveydentilasta ei ollut ehdottomia 

takeita. Venäjän parlamenttia puolustaneen ja mielenosoituksissa olleen väkijou-

kon reaktioista päätelleen Gorbatshovin ajan voisikin katsoa päättyneen. Torstain 

suuressa mielenosoituksessa vaadittiin jopa vallankaappauksen ainoan internoi-

dun eroa: »Et ole sankari, Gorbatshov, eroa», kirkui yksi julisteista.241 

 

236 Suomen Kuvalehti 05.07.1991, 26–27. 

237 Suomen Kuvalehti 23.08.1991, 45. 

238 Suomen Kuvalehti 23.08.1991, 46. 

239 Suomen Kuvalehti 23.08.1991, 40. 

240 Suomen Kuvalehti 30.08.1991, 18. 

241 Suomen Kuvalehti 30.08.1991, 27. 
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Vallankaappausyrityksen jälkeisen ajan yleinen käsitys lienee, että Gorbatshov lä-

hinnä toteuttaa Jeltsinin joukkueen määräyksiä. Jeltsinin asema onkin nyt vah-

vempi kuin koskaan.242 

Boris Jeltsinistä oli siis kiistatta noussut maassaan sankari ja lokakuussa elokuun krii-

sin dramaattisia päiviä käsiteltiin vielä Jeltsinin henkilökohtaisen avustajan Vladimir 

Kozhemjakin näkökulmasta, jonka mukaan Venäjän kansalaisten päättäväinen toi-

minta oli johtanut uuteen, vapaan ja demokraattisen 

Venäjän aikaan.243 Vaikka Gorbatšovin Neuvosto-

liitto oli yhä olemassa, oli siellä valtaa pitänyt kom-

munistinen puolue lakkautettu, eikä Gorbatšov enää 

esiintynyt lehden uutisoinnissa. Marraskuun alussa 

Risto Repo kirjoitti auki koko Neuvostoliittoa hallin-

neen kommunistisen puolueen historian, jossa Gor-

batšovinkin valtakaudesta puhuttiin jo mennessä ai-

kamuodossa.244 Joulukuun 13. päivä Suomen Kuva-

lehti uutisoi yksikantaisesti imperiumin hajonneen. 

Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä olivat virallisesti 

muodostaneet omat Itsenäisten valtioiden yhdistyk-

sen (IVY), joka käytännössä lopetti vanhan Neuvostoliiton olemassaolon. Gorbatšov 

vakuutteli hänellä olevansa keinoja palauttaa vanha valtioliitto, mutta Revon analyysin 

mukaan mahdollisuudet siihen olivat mennyttä, kun ravintoloita ruoan toivossa ryös-

televä kansa ei enää halunnut palata aiempaan.245 Sen vahvempaa uskoa Repo ei kui-

tenkaan ilmaissut myöskään IVY:tä kohtaan vaan näki sen välivaiheena entisten neu-

vostotasavaltojen omalle itsenäiselle tulevaisuudelle.246 Virallisesti Neuvostoliitto 

päättyi Gorbatšovin televisioituun eropuheeseen joulukuun 25. päivän iltana. 

 

 

 

242 Suomen Kuvalehti 30.08.1991, 27. 

243 Suomen Kuvalehti 11.10.1991, 24. 

244 Suomen Kuvalehti 08.11.1991, 38. 

245 Suomen Kuvalehti 13.12.1991, 28–32. 

246 Suomen Kuvalehti 20.12.1991, 38. 

Kuva 5: Suomen Kuvalehden kansi 
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5.3. Yhteenveto ja vertailu (v. 1989–1991) 

Kylmän sodan kahden viimeisen vuoden aikana Suomen Kuvalehden uutisannin pai-

notus keskittyi huomattavasti enemmän Neuvostoliittoon, Yhdysvaltojen jäädessä 

taka-alalle. George Bushin valinta presidentiksi ei tullut lehdelle yllätyksenä, eikä hä-

nen harmaasta olemuksestaan riittänyt aineksia otsikoihin. Vuonna 1990 alkanut Per-

sianlahden sota nähtiin oikeutettuna taisteluna vapauden puolesta ja Bush keräsi kii-

tosta ripeästä toiminnasta. Sodan nopean päättymisen jälkeen oman onnensa nojaan 

jätettyjen kurdien kohtalo vei kuitenkin käsityksen Bushista pohjamutiin ja loi käsi-

tyksen miehestä, joka ei ollut sanansa mittainen. 

Neuvostoliiton ja Gorbatšovin suhteen tilanne oli mielenkiintoisempi. Alun perin leh-

den erityisessä suosiossa ollut Gorbatšov alkoi vähitellen menettää sekä arvovaltaansa, 

että suosiotaan. Lehdessä epäiltiin toistuvasti Gorbatšovin joutuvan korvatuksi, joko 

vanhoillisten kommunistien toimesta, tai Boris Jeltsinin liberaalisiiven aloitteesta. Itä-

Saksan ja Tsekkoslovakian kaltaisten Varsovan liiton jäsenmaiden irtipyristelyä Neu-

vostoliitosta kannustettiin, mutta kun kyseessä olivat Neuvostoliittoon itseensä liitetyt 

alueet, kuten Baltian maat, oli lehti huomattavasti varovaisempi. Gorbatšovin johta-

maa Neuvostoliittoa kuvattiin avoimesti muita alistavaksi imperiumiksi, mutta oli epä-

selvää, oliko Gorbatšov itse vastuussa hallintonsa toimista, vai oliko hän suljettujen 

ovien jo menettänyt todellisen valtansa itäblokin hallinnasta. Vuoden 1991 elokuun 

vallankaappauksen jälkeen Gorbatšov nähtiin käytännössä merkityksettömänä johta-

jana verrattuna Neuvostoliiton suurimman jäsenmaan Venäjän presidentiksi noussee-

seen Boris Jeltsiniin. Neuvostoliiton hajoamista pelättiin paljon, sillä sen ajateltiin joh-

tavan mahdolliseen sotilaalliseen ja taloudelliseen kaaokseen. Tämä oli erityisen huo-

lestuttavaa Suomelle, joka 1990-luvun alussa painiskeli historiansa pahimman lama-

kauden kourissa, ja oli vuosikymmenten ajan rakentanut ulkomaankauppansa Neuvos-

toliiton idänkaupan varaan.  
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6. Johtopäätökset 

Tutkimuksessani halusin selvittää Suomen Kuvalehden suhtautumista Yhdysvaltojen 

ja Neuvostoliiton valtionpäämiehiin vuosien 1979–1991 välillä. Kyseisten vuosien ai-

kana kylmä sota saavutti viimeisen kuumenemispisteensä, sekä lopullisen päätöksensä 

Neuvostoliiton romahdettua vuoden 1991 lopussa. Maita ja niiden johtajia käsiteltiin 

lehdessä runsaasti, joten kykenin koostamaan kattavan kuvauksen Suomen Kuvaleh-

den aihetta koskevista kirjoituksista noin 12 vuoden ajalta. Tutkimukseni ei tarjoa yl-

lättäviä tai suuria paljastuksia, mutta se antaa aiempaa yksityiskohtaisemman kuvan 

siitä, miten yksi Suomen merkittävimmistä aikakausilehdistä käsitteli maailmanhisto-

rian kannalta mullistavaa ajanjaksoa.  Aihepiiriä koskevat artikkelit olivat usein lehden 

ykkösuutisia, ja ylsivät myös sen kansilehteen asti. Erityisen paljon palstatilaa valti-

onjohtajat saivat vetovoimaisten mediapersoonien Reaganin ja Gorbatšovin valtakau-

sina, jolloin parivaljakosta tehtiin myös usein toisiinsa vertailevia reportaaseja.  

Jaoin työssäni vuosien 1979–1991 aikavälin kolmeen ajanjaksoon, jotka myös heijas-

telivat muutoksia Suomen Kuvalehden uutisoinnissa. Yhdysvaltojen suhteen uutisoin-

nissa ei ilmennyt missään vaiheessa fundamentaalista muutosta, joka selittyy varmasti 

osittain sillä, että Yhdysvaltoja koskevassa uutisointia eivät samalla tavalla rajoittaneet 

ulkopoliittiset tekijät. Toisaalta myös tutkimuksen kattamat kahdestatoista Reagan oli 

vallankahvassa kahdeksan ja häntä seurannut George Bush oli hänen vanha varapresi-

denttinsä. Neuvostoliittoa sen sijaan ehti hallita muutaman vuoden sisään neljä eri hal-

litsijaa, joista viimeinen aloitti ennen näkemättömän uudistusten sarjan aivan Suomen 

naapurissa.   

Vuosien 1979–1984 välillä Yhdysvaltoja koskevaa uutisointia leimasi voimakas kriit-

tisyys, erityisesti puhuttaessa talouspolitiikasta, joka nähtiin viime kädessä presidentin 

vastuualueeksi. Jimmy Carteria pidettiin heikkona ja surullisena hahmona, kun taas 

häntä seurannut Reagan nähtiin miltei huijarina, jonka menestystä ja kansansuosiota 

jatkuvasti kyseenalaistettiin. Erityisen paljon kritiikkiä keräsivät hänen uusliberaali ta-

louspolitiikkansa, sekä valtavat panostukset maan asevoimien määrärahoihin. Reaga-

nin Yhdysvaltojen nähtiin osaltaan suistavan raiteiltaan kauhun tasapainossa elänyttä 

maailmaa, sen sekaantuessa sotilaallisin konflikteihin Lähi-idässä ja Etelä-Amerikassa 

ja yllyttäessä Neuvostoliittoa mukaan uuteen kilpavarustelun kierteeseen. Lehdessä 

esitettiin myös avointa spekulaatiota Reaganin psyykkisestä kyvykkyydestä 
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tehtäviensä hoitoon, erityisesti hänen varomattoman ja usein tietämättömän ulosan-

tinsa vuoksi.  

Samalla aikavälillä suhtautuminen Neuvostoliittoon oli monimutkaisempi. 1970-lu-

vulla oli Neuvostoliiton suhteen opittu hyvin varovaiseen ja myötämieliseen uutisoin-

nin tapaan, joka oli vielä voimissaan, kun neuvostojoukkojen hyökkäyssota Afganis-

taniin alkoi. Neuvostoliiton tai Brežnevin toimintaa ei suoraa kritisoitu, vaan sitä pi-

dettiin valitettavana kylmän sodan reaalipolitiikan ilmentymänä. Tutkimukseni alku-

puolella nostin esiin Suomen Kuvalehden Moskovan kirjeenvaihtajan Dev Murarkan, 

jonka kynästä syntyivät leijonaosa lehden Neuvostoliittoa koskevasta uutisoinnista. 

Hänellä vaikutti olevan kattavat tietoverkostot Moskovassa, josta hän sai lehdelle yk-

sityiskohtaista tietoa Kremlin eliitin ajatuksista, mutta hänen kirjoituksensa olivat kui-

tenkin usein hyvin neuvostosävytteisiä. Lehden uutisoinnissa tapahtui muutos vuonna 

1982, kun Murarka lähti kesällä lehden toimituksesta ja pitkään sairastellut Brežnev 

kuoli myöhemmin marraskuussa. Tämän jälkeen Suomen Kuvalehdeltä tuntui puuttu-

van toimittaja, joka olisi osannut avata vallanvaihdoksen keskellä elävän suurvallan 

tilannetta. Käsitys Brežneviä seuranneiden Juri Andropovin ja Konstantin Tšernenkon 

persoonista tai valtakausista jäivät hyvin ohuiksi, lukuun ottamatta länsimaisista uu-

tislähteistä poimittuja tietoja Neuvostoliiton talouden hankalasta tilanteesta. Oli kui-

tenkin selkeää, ettei kumpikaan johtajista tulisi olemaan pitkäaikainen ja Suomen Ku-

valehden veikkaus Mihail Gorbatšovista heidän seuraajanaan osui oikeaan. 

Tutkimukseni toinen ajanjakso sijoittui vuosiin 1985–1988, joiden aikana Reagan 

aloitti toisen presidentinkautensa ja hänen seuraajansa George Bush valittiin vir-

kaansa. Neuvostoliitossa Mihail Gorbatšov nousi virallisesti valtaan vuoden 1985 

maaliskuussa ja aloitti kuuluisat uudistuskampanjansa perestroikan ja glasnostin. Yl-

lätyksenä Suomen Kuvalehdelle ja kansainväliselle medialle Reagan ja Gorbatšov löy-

sivät nopeasti yhteisen sävelen ja aloittivat maiden välisten aserajoitusneuvottelujen 

sarjan.  

Presidentti Reaganin toisella kaudella kuva hänestä muuttui hieman kaksijakoisem-

maksi: Gorbatšovin kanssa luotu keskusteluyhteys supervaltojen välillä nähtiin ehdot-

toman myönteisenä asiana, joka loi toiveikkuutta turvallisemmasta tulevaisuudesta. 

Huippukohtansa Reaganin suosio lehden sivuilla sai vuoden 1988 alkukesästä, kun 

presidentti vieraili Helsingissä, ennen matkaansa Moskovaan. Isomassa kuvassa 
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käsitys Reaganista kuitenkin säilyi kielteisenä, erityisesti Iran-Contra-skandaalin ja 

maan vuosikymmenen loppua kohden kasvavien taloushuolien myötä.  

Heti valtaan noustuaan Gorbatšovista tuli suorastaan kansainvälinen ilmiö. Suomen 

Kuvalehti ei jäänyt ulkopuolelle länsimaisen median vallanneesta gorbamaniasta, 

vaan häntä pidettiin aluksi suoranaisena pelastajana maailmanrauhalle ja taloudelli-

sesti lamaantuneelle Neuvostoliitolle. Hyvässä hengessä sujuneet tapaamiset hanka-

lana pidetyn Reaganin kanssa vain lisäsivät hänen valtavaa kansainvälistä suosiotaan. 

Kotimaassaan Gorbatšovilla ei kuitenkaan mennyt yhtä loistokkaasti ja tämä nostatti 

myös huolta Suomen Kuvalehden kirjoituksissa siitä, pystyisikö vastavalittu johtaja 

toteuttamaan kaikkia kunnianhimoisia suunnitelmiaan. Gorbatšovin aloittaman glas-

nostin avoimuuden myötä Neuvostoliiton haastavaa tilannetta pystyttiin viimein rehel-

lisesti kuvailemaan myös lehden tutkivan journalismin keinoin. Vuodesta 1985 eteen-

päin lehden toimittajat suorittivatkin useita matkoja eri puolelle Neuvostoliittoa, josta 

he raportoivat näkemäänsä, sekä suorittivat haastatteluja myös tunnettujen toisinajat-

telijoiden kanssa. On tärkeää todeta, että maan lukuisia ongelmia pidettiin nimen-

omaan Gorbatšovin edeltäjien virheiden seurauksena, eikä vastuuta asetettu maan joh-

tajan niskoille, edes silloin kun alkoi vaikuttaa, ettei perestroika tulisi edistymään 

suunnitellusti.  

Tutkimukseni viimeinen ajanjakso vuosien 1989–1991 välillä oli ennenäkemättömän 

muutoksen aikaa, erityisesti Itä-Euroopan alueella. Verrattuna Neuvostoliittoon Yh-

dysvaltojen osalta aikakausi ei ollut yhtä vaiherikas, vaan vuoden 1989 alussa valtaan 

nousseen presidentti George Bushin presidenttikausi edusti jatkumoa hänen edeltä-

jänsä politiikkaan, vähemmän filmaattisella ulosannilla. Yhdysvallat ei halunnut nä-

kyvästi sekaantua itäblokin hajoamisprosessiin, joka osoitti maltillisuutta, mistä Bush 

sai lehden toimitukselta kiitosta. Vailla suuria ulkopoliittisia kriisejä Bushin presiden-

tinkausi ei kuitenkaan ollut: vuoden 1990 elokuussa alkanut Irakin hyökkäys Kuwai-

tiin johti seuraavan vuoden tammikuussa alkaneeseen Persianlahden sotaan, jossa Yh-

dysvallat johti YK:n mandaatilla muodostettua kansainvälistä liittoumaa Saddam Hus-

seinin hallitsemaa Irakia vastaan. Suomen Kuvalehti hyväksyi Yhdysvaltojen toimin-

nan ja näki Kuwaitin puolustamisen hyvin erikaltaisena operaationa, kuin maan aiem-

mat sotilaalliset interventiot eri puolilla maailmaa. Sota oli lyhyt ja voitokas, joka lisäsi 

Bushin arvostusta, mutta hänen maineensa lopulta tahrautui Suomen Kuvalehden 
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uutisoidessa näyttävästi Irakin alueelle loukkuun jääneiden kurdien lohduttomasta 

kohtalosta. Sodan alkaessa Bush oli antanut turvatakuita Saddamin sortamalle kurdi-

vähemmistölle, mikäli he auttaisivat liittoumaa sodassa Irakin armeijaa vastaan. Sodan 

päätyttyä kurdit olivat kuitenkin jätetty yksin kostonhimoisen diktaattorin hallitse-

maan Irakiin, eikä Yhdysvallat kyenneet toteuttamaan alkuperäistä lupaustaan.  

Suomen Kuvalehden näkemys kaikkivoipaisesta Gorbatšovista alkoi nopeasti muut-

tua, kun Neuvostoliiton johtaman Varsovan liiton jäsenmaiden välit alkoivat rakoilla. 

Perestroika ei ollut tuonut toivottuja taloudellisia tuloksia ja Neuvostoliiton vallan alla 

eläneet kansat alkoivat vaatia vapauttaan. Gorbatšov sai kiitosta siitä, ettei hän puut-

tunut sotilaallisesti esimerkiksi Saksojen yhdistymisprosessiin. Toisaalta useiden mui-

den itäblokin maiden hallinnot yrittivät väkivalloin tukahduttaa kansannousut, eikä 

Gorbatšov demokraattisesta liturgiastaan huolimatta ollut kyennyt estämään siviileihin 

kohdistunutta väkivaltaa. Suomen Kuvalehti ajoittain spekuloi oliko tämä Kremlin itse 

asettama linja, vai oliko se todellisuudessa menettänyt osittain otteensa hallitsemiensa 

maiden johtajista ja asevoimista. Neuvostoliiton vanhoilliskommunistien ja kasvavan 

demokratialiikkeen välillä tasapainoileva Gorbatšov ei kyennyt tyydyttämään yhden-

kään osapuolen toiveita ja sai mediasuosiossa kilpailijakseen Venäjän federaation po-

liittisen nousutähden Boris Jeltsinin, joka avoimesti kritisoi neuvostojohtoa todellisuu-

desta vieraantuneeksi herrakerhoksi ja halusi lisätä Neuvostoliiton jäsenmaiden itse-

näisyyttä. Suomen Kuvalehti haastatteli Jeltsiniä henkilökohtaisesti kahteen otteeseen 

ja alkoi vuoden 1991 elokuun vallankaappauksen jälkeen pitää häntä Gorbatšovia mer-

kittävämpänä vallankäyttäjänä. Neuvostoliiton hajoaminen eri käänteineen oli lehdelle 

haastava aihe, sillä toisaalta Itä-Euroopan kansojen vapautuminen oli kaunis narratiivi, 

mutta sen pelättiin voivan johtaa jopa sotilaalliseen konfliktiin entisten neuvostotasa-

valtojen kesken. Erityisen varovainen lehti oli puhuessaan Neuvostoliittoon itseensä 

kuuluvien Baltian maiden tilanteesta, sekä Suomen omasta suhteesta itänaapuriinsa. 

Muiden epävarmuuksien lisäksi Neuvostoliiton mahdin horjuminen heikensi Suomen 

taloudellista tilannetta, joka alkoi 1990-luvun alussa näyttää hyvinkin tukalalta.  

Kokonaiskuvassa voisi sanoa, että Yhdysvaltojen tapauksessa lähtökohtainen oletus 

sananvapaudesta ja suurempi etäisyys valtioon antoivat Suomen Kuvalehdelle mah-

dollisuuden suhtautua maan ja sen johtajien toimintaan objektiivisen kriittisesti. Eri-

tyisesti Reaganista ei selvästi pidetty, mutta asiat mistä häntä kritisoitiin eivät 
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kuitenkaan olleet aiheettomia, vaan päinvastoin nostivat esiin epäkohtia, joista maan 

teflonpintaiseksi kutsuttu presidentti ei vaikuttanut joutuvan vastuuseen. Neuvostolii-

ton uutisointiin sen sijaan vaikutti kotimainen itsesensuuri, sekä haastavampi tiedon-

saanti. Gorbatšovin myötä uutisointi avautui, joka johti mielenkiintoiseen asetelmaan, 

jossa Neuvostoliittoa itseään arvosteltiin, kun taas sitä johtava mies keräsi toistuvasti 

kiitosta. Vuosien kuluessa Gorbatšovinkin sädekehä kuitenkin murtui ja hänestä tuli 

osa pitkää epäonnistuneiksi arvosteltujen poliittisten johtajien linjaa. Hyvä esimerkki 

tästä muutoksesta oli vielä vuonna 1987 Gorbatšovia Suomen Kuvalehden haastatte-

lussa ylistänyt Tiedonantajan toimittaja Risto Repo, joka muutamaa vuotta myöhem-

min oli siirtynyt Suomen Kuvalehden palvelukseen, johon hän kirjoitti toistuvia Gor-

batšovia kritisoivia kirjoituksia suoraa pääkallopaikalta Moskovasta.  

Lopuksi on sanottava, että käsittelemäni kahdentoista vuoden ajanjakson aikana Suo-

men Kuvalehti onnistui rajoittavista tekijöistä huolimatta antamaan lukijoilleen hyvän 

yleiskäsityksen kummankin supervallan taloudellisista ja poliittisista olosuhteista. Eri-

tyisesti se kunnostui 1980-luvun jälkipuoliskolla, jolloin se Pekka Hyvärisen päätoi-

mittajakaudella onnistui se julkaisemaan journalistisesti arvokkaita skuuppeja ja haas-

tatteluja, jotka varmistivat sen asemaa yhtenä Suomen merkittävimmistä politiikkaa 

käsittelevistä aikakausilehdistä. 
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