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Johdanto 

Monet saattavat ajatella, että ydinsodan riski ja ydinaseilla uhkailu ovat jääneet kylmän 

sodan loppumisen myötä viime vuosituhannelle. Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmi-

kuussa 2022 on kuitenkin nostanut karulla tavalla uutiset ydinaseista osaksi ihmisten 

päivittäistä elämää. Venäjän presidentti Vladimir Putin on yrittänyt estää muita valtioita 

sekaantumasta sotaan Ukrainassa ja uhkaillut Natoa1 ja erityisesti Yhdysvaltoja jopa 

ydiniskulla. Putinin uhkaavat puheet ja helmikuussa tapahtunut hyökkäys Ukrainaan oli-

vat ristiriidassa tammikuussa 2022 annetun julkilausuman kanssa, jonka mukaan suur-

valtojen yhteisenä tavoitteena olisi ydinsodan riskin pienentäminen ja asekilpailun vält-

täminen. Julkilausuman allekirjoittivat Venäjä, Kiina, Yhdysvallat, Ranska ja Iso-Britan-

nia.2 Venäjän sotamenestys Ukrainassa on ollut heikkoa ja Yhdysvaltain presidentti Joe 

Biden varoittikin maailmaa, että epätoivoiseen tilanteeseen ajautunut Putin saattaisi to-

teuttaa uhkauksensa tai käyttää muita kiellettyjä aseita.3 

Biden ja hänen puheensa ovatkin olleet maailman kiinnostuksen kohteina, sillä vuoden 

2022 tilanteessa voidaan nähdä paljon yhtymäkohtia kylmään sotaan, jossa Yhdysvaltain 

presidentin rooli oli hyvin ratkaiseva. Yhdysvallat on varustanut Ukrainan joukkoja, 

mutta ei ole lähettänyt omia joukkojaan sotaan. Venäjä on uhkaillut Natoa ydinsodalla, 

joka toteutuessaan vaikuttaisi moniin muihinkin valtoihin kuin vain ydinaseita omistaviin 

suurvaltoihin. Ei siis liene yllätys, että monet odottavat Yhdysvalloilta, Naton keskeiseltä 

toimijalta, reaktiota ja kommentteja. Vuonna 2022 Yhdysvaltain osalta avainhenkilön 

odotetaan olevan Joe Biden, kun taas kylmän sodan kriiseissä merkittävänä henkilönä 

on pidetty John Fitzgerald Kennedyä.4 Hänet tunnetaan erityisesti Berliinin ja Kuuban 

kriisien rauhanomaisista ratkaisuista ja Kuuban kriisin jälkeen suurvallat alkoivat neuvo-

tella konkreettisesti ydinaseiden vähentämisestä ja ydintestien kieltämisestä.5 Kennedy 

 
1 North Atlantic Treaty Organization. 
2 “Putin varmisti ydinaseilla uhkaamalla, ettei Nato sekaannu sotaan Ukrainassa. Helsingin Sanomat (HS) 
26.2.2022. 
3 Pekka Mykkänen, “Biden varoitti, että Venäjä harkitsee kemiallisten ja biologisten aseiden käyttöä – 
presidentin mukaan asiasta kielivät Venäjän omat syytökset” (art.). HS 22.3.2022. 
4 Virginian yliopisto toteutti vuonna 2018 gallupkyselyn, jonka mukaan amerikkalaiset pitävät Kennedyä 
parhaiten tehtävässään suoriutuneena presidenttinä kaikista toisen maailmansodan jälkeisistä presiden-
teistä. “Public Rates Presidents: Kennedy, Reagan, Obama at Top, Nixon, Johnson, Trump at Bottom”. 
15.2.2018. UVA Center of Politics. 
5 Dunbabin 1994, 166. 
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määritteli jo virkaanastujaispuheessaan tavoitteensa ydinaseiden rajoittamiseksi ja pu-

hui niistä ahkerasti myös niinä aikoina, kun ydinsodan uhka ei ollut konkreettinen. Ydin-

aseet olivatkin Yhdysvaltain ulkopolitiikan keskiössä hänen presidenttikaudellaan 

20.1.1961–22.11.1963.  

Tässä pro gradussa tutkin Kennedyn puheita ydinaseista. Kennedyn kaudella, 1960-lu-

vun alussa, maailma kohtasi useammankin kriisin, jotka olisivat voineet johtaa ydinso-

taan.  Kriisien aikana presidentin puheet ja teot nousivat merkittävään asemaan. Maail-

man eläessä uudelleen kylmää sotaa muistuttavaa kriisiä, aihe on hyvin ajankohtainen 

ja Kennedyn puheita ydinaseista tutkimalla voidaan saada näkökulmia myös nykyiseen 

kriisiin ja siinä esiintyvään ydinaseretoriikkaan. Kuinka kylmän sodan synkimmistä het-

kistä selviytynyt presidentti vastusti tai puolusti ydinaseiden olemassaoloa ja kehittä-

mistä?  

Tutkimustehtävä ja tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksessani analysoin niitä presidentti Kennedyn puheita, joissa käsitellään ydin-

aseita ja niihin liittyviä teemoja. Tutkin puheita diskurssianalyysin ja sen alakategorian, 

retorisen analyysin keinoin. Tutkimuksessani vastaan seuraaviin kysymyksiin: 

1. Miten Kennedy käsitteli puheissaan ydinaseita ja miksi? 

2. Kenelle puheiden argumentaatio oli osoitettu ja miksi? 

3. Minkälaisia ydinasediskursseja puheista on erotettavissa? 

4. Miten maailman tapahtumat vaikuttivat Kennedyn puheiden sisältöön? 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla analysoin siis yksinkertaisesti sitä, miksi 

Kennedy mainitsi tiettyjä asioita puhuessaan ydinaseista. Oliko sanojen tarkoitus vain 

informoida kuulijoita, vai liittyikö niihin esimerkiksi joidenkin toimien oikeutusta? Tähän 

sekä seuraavaan kysymykseen liittyy oleellisesti toiseksi tutkimusmetodiksi valittu reto-

rinen analyysi. Toinen kysymys avaa sitä, mitkä osat puheista oli selvästi osoitettu tie-

tyille yleisöille. Lisäksi sen avulla analysoin, mikä oli näiden tietyille yleisöille kohdista-

misten merkitys. Oliko esimerkiksi puheiden tarkoitus erilainen suhteessa useampiin 

yleisöihin? Saattoivatko samat sanat kertoa kahdelle eri yleisölle eri asioita samanaikai-

sesti? Oliko yleisoille kohdistaminen selkeää, ja mihin sillä pyrittiin?  
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Kolmas tutkimuskysymys perustuu olennaisesti toiseen työn metodeista, diskurssiana-

lyysiin. Ydinasediskursseja erottelemalla esitän, millaisia näkökulmia ydinaseisiin Ken-

nedy halusi tietyissä tilanteissa korostaa. Avaan lisäksi näiden diskurssien suhdetta toi-

siinsa ja niissä tapahtuvia muutoksia Kennedyn presidentinkauden aikana. Tämä kysy-

mys liittyy läheisesti kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, koska diskurssit ve-

tosivat yleensä tiettyihin yleisöihin ja niillä oli tietyt tavoitteet. Viimeinen tutkimuskysy-

mys auttaa taustoittamaan niitä tapahtumia, joihin puheet välittömästi liittyivät tai joi-

hin niillä viitattiin. Tämä on erityisen olennaista niiden puheiden kohdalla, joissa perus-

teliin Yhdysvaltojen omia toimia, jotka liittyivät tiettyihin kylmän sodan tapahtumiin. 

Olen rajannut tutkimuksen Kennedyn aikaan presidenttinä vuosina 1961–1963. Lähde-

aineistoa olisi laajasti saatavilla myös muun muassa hänen ajaltaan senaatissa sekä vaa-

likampanjan aikaisista puheista. Rajatumpi aineisto mahdollistaa kuitenkin puheiden si-

sällön syvällisemmän tulkinnan. Presidenttinä pidetyt puheet muodostavat myös sopi-

van kokonaisuuden, johon aiempien puheiden sovittaminen voisi olla vaikeaa. Presiden-

tin puheissa puhutellaan koko kansakuntaa ja samalla muutakin maailmaa, aiemmissa 

puheissa lähinnä omia kannattajia tai tietyn alueen asukkaita.6 Lisäksi olen rajannut läh-

deaineistoni tiukasti Kennedyn itsensä pitämiin puheisiin. Presidentin tiedonannot tai 

kongressissa Kennedyn nimissä luetut viestit olen jättänyt ulkopuolelle siitä syystä, että 

hän ei lukenut näitä itse julkisesti. Olen jättänyt käsittelystä pois myös haastattelut, 

koska niiden luonne eroaa merkittävästi pidetyistä puheista, vaikka haastateltavan vas-

taukset olisivatkin etukäteen suunnitellut. Näin olen saanut tutkimuksen laajuuden huo-

mioon ottaen rajattua sopivan kokoisen aineiston. 

Tutkimuksen rakenne on kronologinen eli presidentin puheet käsitellään yksi kerrallaan 

siinä järjestyksessä kuin ne todellisuudessa tapahtuivat. Toinen vaihtoehto tutkimuksel-

leni olisi ollut teemoittainen rakenne, jossa olisi käsitelty esimerkiksi aina yhdessä pää-

luvussa yhteen ydinasediskurssiin liittyviä lainauksia. Teemoittaisen rakenteen avulla 

olisi voitu tarkastella yhtä diskurssia kerrallaan ja tarkkailla sen ominaispiirteiden kehit-

tymistä. Kronologinen rakenne on kuitenkin luonnollisempi tutkimustehtäväni kannalta, 

koska se tuo paremmin esiin puheiden suhteen historiallisiin tapahtumiin ja toisiinsa. 

 
6 Snead 2010, 13. 
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Diskurssien kehittymisen tarkastelu onnistuu luontevasti myös kronologisessa raken-

teessa. Se mahdollistaa lisäksi paremmin diskurssien välisten suhteiden tarkastelun kuin 

teemottainen rakenne, jossa diskursseja käsiteltäisiin toisistaan erillisinä. 

Työssä on neljä päälukua, joista jokaisessa käsitellään ainakin kahta olennaisesti ydin-

aseisiin liittyvää puhetta. Suurimmassa osassa työtä yksi alaluku käsittelee tiettyä pu-

hetta, mutta joissakin alaluvuissa on tarkastelussa useampi puhe riippuen niiden laajuu-

desta. Se, miten pitkää aikaväliä eri luvut käsittelevät, perustuu täysin siihen tiheyteen, 

jossa ydinaseita käsitteleviä puheita on esiintynyt. Esimerkiksi ensimmäinen luku kattaa 

vain vuoden 1961 tammikuun, mutta kolmannessa luvussa käsitellään koko vuosi 1962. 

Työn rakenne muodostaa kuitenkin perustellut kokonaisuudet, vaikka osassa luvuista 

luvun kattama aika on merkittävästi pidempi kuin toisissa, ja niissä käsitellään keskenään 

eri määrä puheita. 

Ensimmäisessä luvussa käsitellään Kennedyn ensimmäisiä puheita hänen astuttuaan vir-

kaansa presidenttinä tammikuussa 1961. Silloin sekä hänen virkaanastujaispuheensa, 

että kongressissa pidetty perinteinen Kansakunnan tila -puhe käsittelivät laajasti ydin-

aseita ja loivat pohjan sille, miten Kennedy tulisi virkakautensa aikana käsittelemään ai-

hetta. Toinen luku käsittää loppuvuoden 1961. Sen kantavana teemana ovat vaikeudet, 

joita Kennedy kohtasi ensimmäisenä vuotenaan presidenttinä. Näitä vaikeuksia olivat 

muun muassa Berliinin kriisi ja Neuvostoliiton uudet ydinkokeet, joita Kennedy käsitteli 

myös puheissaan. Hän piti kesällä puheen sekä matkastaan Euroopassa että Berliinin 

kriisistä, joka oli alkanut pian sen jälkeen, kun hän tapasi Neuvostoliiton johtajan. Syys-

kuussa Kennedy puhui YK:n yleiskokouksessa muun muassa Neuvostoliiton ydinkokeista 

ja yleisemminkin ydinaseiden rajoittamisesta. 

Seuraavan vuoden alussa myös Yhdysvallat aloitti kokeensa uudestaan ja tämä lisäsi vaa-

raa vastakkainasettelun ja ydinsodan riskien lisääntymistä. Lokakuussa tapahtunut Kuu-

ban kriisi kärjisti sekin kylmän sodan osapuolten vastakkainasettelua. Kolmas luku käsit-

telee näitä kahta tapahtumaa, jotka lisäsivät ydinsodan uhkaa merkittävästi. Kennedy 

piti puheen kertoakseen Yhdysvaltojen uusista ydinkokeista ja perustellakseen niiden 

aloittamista. Toisen puheen hän piti Kuuban kriisin aikana kertoakseen siihen liittyvistä 

tapahtumista. Neljäs luku käsittelee aikaa Kuuban kriisin jälkeen eli vuotta 1963. Vuoden 

merkittävin tapahtuma oli osittaisen ydinsulkusopimuksen solmiminen, joka kuvasi sekä 
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Yhdysvaltojen että Neuvostoliiton muuttunutta suhtautumista ydinaseisiin ja vastapuo-

leen. Kennedy piti useita puheita sekä ennen että jälkeen sopimuksen, joissa hän korosti 

sen merkitystä ja perusteli sen solmimista. Alkuvuodesta hän puhui uudesta suhtautu-

misesta Neuvostoliittoon, joka oli perusteltuakin edellisen vuoden tapahtumien takia. 

Tutkimustilanne 

Kennedyn pitämiä puheita on tutkittu hänen suosionsa tuntien yllättävän vähän. Vielä 

vähemmän löytyy tutkimusta, joka käsittelisi Kennedyn virkakautta kokonaisuutena, 

eikä vain yksittäisiä puheita. Matti Viitasaaren pro gradu -tutkielma “But the New Fron-

tier of which I speak is not a set of promises. It is a set of challenges.” Uusi rajaseutu ja 

amerikkalaisten tehtävä John. F. Kennedyn puheissa (2015) Tampereen yliopistosta on 

yksi harvoista esimerkeistä tutkimuksista, jotka käsittelevät koko Kennedyn virkakautta. 

Hän tutki Kennedyn määrittelemää ”Uutta rajaseutua” ja huomasi sen supistuneen Ken-

nedyn vaalikampanjan jälkeen koskemaan lähinnä vain avaruuskilpailua. Kampanjan ai-

kaan se oli tarkoittanut tieteen, mutta myös sisä- ja ulkopolitiikan ongelmia, jotka olivat 

vielä ratkaisematta. Lisäksi tutkimuksessa on avattu amerikkalaisen ekseptionalismin 

esiintymistä Kennedyn puheissa.7 Lähellä samaa aihetta on Teemu Kokkosen pro gradu 

-tutkielma The Moon Salesmen. Presidential Speeches and Personal Experiences of the 

Apollo 11 Moon Landing (2021). Hänen tutkimuksensa kohteena olivat presidentit Ken-

nedy ja Richard Nixon. Kokkosen tutkimus kattaa myös laajan haastatteluaineiston, 

jonka kautta hän on käsitellyt reaktioita, joita presidenttien puheet saivat aikaan. Tutki-

muksen mukaan Kennedyn puheet koskien avaruuskilpailua muistetaan yhä, joten hän 

onnistui retoriikassaan kilpailun merkityksen perustelussa.8 

Kennedyn presidenttikautta ja hänen elämäänsä yleisesti on tutkittu runsaasti. Oman 

tutkimukseni kannalta tärkeimpiä ja kattavimpia teoksia ovat Robert Dallekin Unfinished 

Life. John F. Kennedy, 1917–1963 (2003) ja David Sneadin The New Frontier President 

(2010). Laajasti eri lähteitä käyttänyt Dallek tuli teoksessaan tulokseen, että monet asiat, 

joihin Kennedy oli kautensa aikana pyrkinyt, jäivät harmittavasti kesken. Hänen uudis-

tuksensa sisäpolitiikassa, esimerkiksi koulutuksessa, terveydenhuollossa ja 

 
7 Ekseptionalismi viittaa yhdysvaltalaiseen käsitykseen Yhdysvaltojen erityislaatuisuudesta ja erityisase-
masta maailmanhistoriassa. Viitasaari 2015, 1–2, 4, 94. 
8 Kokkonen 2021, 50–51. 
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afroamerikkalaisten kansalaisoikeuksissa vietiin loppuun vasta häntä seuranneiden pre-

sidenttien aikana. Kennedy onnistui kuitenkin parantamaan suhteita kommunistiseen 

Neuvostoliittoon ja muuttamaan myös sekä Neuvostoliitossa että Yhdysvalloissa suhtau-

tumista vastapuoleen ja kylmään sotaan.9 Sneadin teoksessa Kennedyn suurimmaksi an-

sioksi nimetään kylmän sodan vaarallisimmista kriiseistä selviytyminen ja inspiraatio, 

jota hän antoi tavallisille amerikkalaisille. Sneadin mukaan Kennedy teki pysyvän muu-

toksen kylmään sotaan, mutta epäonnistui joissakin uudistuksissa sisäpolitiikassa, osit-

tain senaatin vastustuksen, osittain oman mielenkiinnon puutteensa vuoksi.10 Molem-

mat pitivät Kennedyn toimia ydinaseisiin liittyen, sekä kriisien ratkaisua että aseiden ra-

joittamisesta neuvottelua, yhtenä hänen kautensa merkittävimmistä osa-alueista. 

Lähimpänä omaa aihettani aiemmista tutkimuksista ovat Kimmo Mäkilän Tuhoa, tehoa 

ja tuhlausta. New York Timesin ja Helsingin sanomien ydinaseuutisointi diskurssianalyyt-

tisestä näkökulmasta (2008) ja Anna Eskelisen Ydinsulkuneuvottelut ja suurvaltalienny-

tys: Ydinsulkudiplomatia Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton aseidenriisuntapolitiikassa ja 

kansainvälisen järjestelmän kehitys (1991). Mäkilä on tutkinut sanomalehdissä esiinty-

nyttä kirjoittelua ja Eskelinen taas niin sanotun aseistariisuntakomitean neuvotteluja ja 

siellä pidettyjä puheenvuoroja. Aineiston puolesta Eskelisen tutkimus on lähellä omaani, 

mutta hän liittää puheenvuorot myös olemassaoleviin teoreettisiin malleihin, joita ydin-

aseiden leviämiseen liittyy. 

Yleisesti ydinaseita tai niiden rajoittamista käsitteleviä teoksia löytyy jonkin verran. Lisa 

Baglionen To Agree or Not to Agree: Leadership, Bargaining, and Arms control (1999) -

teoksen mukaan aika oli merkittävästi otollisempi ydinaseiden rajoittamiseen Kennedyn 

kuin hänen edeltäjänsä Dwight Eisenhowerin aikana. Baglione näki sekä Kennedyn että 

Neuvostoliittoa 1960-luvulla johtaneen Nikita Hruštšovin pyrkineen vahvasti henkilö-

kohtaisilla valinnoillaan kohti ydinasekontrollia, välillä hallintojensa toiveiden vastai-

sesti. Kuuban ohjuskriisi pakotti viimeistään molemmat puolet konkreettiseen sopimuk-

seen ydinkokeiden rajoittamisesta.11 A. J. C. Edwardsin teos Nuclear weapons, The Ba-

lance Of Terror, The Quest For Peace (1986) avaa tarkemmin “kauhun tasapainoa” ja sen 

 
9 Dallek 2003, 703–711. 
10 Snead 2010, 223–228.  
11 Baglione 1999, 45–46, 64. 
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vaikutusta suurvaltojen tavoitteeseen rajoittaa ydinaseita. Yrityksiä ydinaseiden rajoit-

tamiseksi valottavat myös esimerkiksi Kalevi Ruhalan Aseidenriisunta kansainvälisessä 

politiikassa (1987) ja T. V. Paulin The Tradition of non-use of Nuclear Weapons (2009). 

Merkittävässä osassa ydinaseiden rajoittamisessa Kennedyn aikana oli maailman ylei-

nen mielipide. Lawrence Wittnerin teos Confronting the Bomb: A Short History of the 

World Nuclear Disarmament Movement (2020) lähestyy asiaa lähinnä tavallisten ihmis-

ten, ei niinkään päättäjien ja poliitikkojen näkökulmasta. Wittnerin mukaan 1950-luvun 

lopussa tavalliset kansalaiset vaativat yhä äänekkäämmin päättäjiltä ydinaserajoituksia. 

Monissa maissa aktiiviset kampanjat ydinaseiden vastustamiseksi saivat kannatusta po-

liitikkojen ja jopa maiden johtajien tasolla.12  

Ydinaseita vastustaneisiin kansalaisten organisoimiin kampanjoihin vaikutti yleisempikin 

rauhanaatteen suosion nousu toisen maailmansodan jälkeen. David Cortright esittää te-

oksessaan Rauha. Ajatusten ja liikkeiden historia (2008), että rauhanaatteen puolesta 

kampanjoineet kiinnittivät kylmän sodan aikana huomionsa vastakkainasettelun ja ydin-

aseiden vastustamiseen. Kennedyn presidenttikaudelle tultaessa ydinasevastaisuus oli 

suosionsa huipulla ja sitä ruokkivat uudet tiedot ydinkokeiden aiheuttamasta las-

keumasta ja muista riskeistä, joita aseisiin liittyi. Yleisen mielipiteenmuutoksen myötä-

vaikutuksesta solmittiin ensimmäinen ydinaseiden testaamista rajoittanut sopimus 

vuonna 1963.13 Samaa yleisten näkemysten muutosta käsittelee Robbie Liebermanin 

The Strangest Dream. Communism, Anti-Communism and the U.S. Peace Movement 

1945–1963 (2010). Teoksen mukaan muutos näkemyksissä ydinaseita kohtaan ei aina 

tarkoittanut, että kommunismin pelko olisi kokonaan kadonnut. Rauhaa ja vapautta aja-

neet tahot eivät aina katsoneet hyvällä kommunisteja, vaikka heidän tavoitteensa olisi-

vat olleet yhteiset.14 Rauhan korostaminen kylmän sodan toisen osapuolen kanssa ei siis 

ollutkaan niin yksinkertaista. 

Monet Kennedyn ydinaseita käsitelleistä puheista liittyivät kylmän sodan kriiseihin. 

Näitä kriisejä ja kylmää sotaa yleisesti on tutkittu runsaasti. Esimerkiksi Walter LaFeberin 

teos America, Russia, and the Cold War, 1945–1990 (1991) ja J. P. D. Dunbabinin The 

 
12 Wittner 2020, 106–112. 
13 Cortright 2008, 142–144, 156, 158. 
14 Lieberman 2010, 179–180. 
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Cold War. The Great Powers and their Allies (1994) käsittelevät yleisesti kylmää sotaa ja 

sen osapuolia. Niissä yksittäisiin kriiseihin ei kuitenkaan ole voitu keskittyä äärimmäisen 

perusteellisesti. Sen sijaan esimerkiksi Richard Williamsonin teos First Steps Toward 

Détente American Diplomacy in the Berlin Crisis, 1958–1963 (2012) käsittelee Berliinin 

kriisiä ja sen vaikutusta muihin kylmän sodan tapahtumiin. Yhtä laaja teos Kuuban kriisin 

osalta on Jonathan Colemanin The Cuban Missile Crisis. Origins, Course and Aftermath 

(2016).  

Yhdysvaltojen presidenttien puheita ja heidän käyttämäänsä retoriikkaa tutkivia teoksia 

ovat muun muassa Martin Medhurstin ja James Aunen toimittama Prospect of Presiden-

tial Rhetoric (2008) sekä Medhurstin ja Kurt Ritterin teos Presidential Speechwriting. 

From the New Deal to the Reagan Revolution and Beyond (2003). Ensimmäisenä mai-

nittu keskittyy erityisesti Yhdysvaltojen presidenttien eri aikoina käyttämään retoriik-

kaan ja toinen teos enemmän puheiden taustoihin ja niiden kirjoitusprosessiin. Ritterin 

ja Medhurstin teoksen mukaan on tärkeää ottaa huomioon puheiden yleisö ja esittämis-

tilanne. Jossain kriittisissä tilanteissa presidentin puhe on saatava valmiiksi välittömästi 

ja nämä puheet eroavatkin usein merkittävästi sellaisista puheista, joita on voitu valmis-

tella kaikessa rauhassa. Tilanteet ja yleisöt voivat muuttua nopeasti, mutta puheiden on 

onnistuttava saamaan kuulijat puolelleen. Teoksen mukaan puheet ovat yksi asioista, 

jonka perusteella Yhdysvaltojen presidenttejä pidetään onnistuneena tai epäonnistu-

neena. Kennedy kuuluu puheidensa ansiosta onnistuneiden joukkoon.15 

Lähdeaineisto ja metodi 

Kaikki Kennedyn pitämät puheet ovat saatavilla Santa Barbaran yliopiston ylläpitämän 

”The American Presidency” -projektin verkkosivuilta. Olen lukenut läpi Kennedyn presi-

denttikauden puheet ja rajannut niistä käsittelyn ulkopuolelle ne, joissa ydinaseita ei 

mainita. Osassa tutkimissani puheissa ydinaseet ovat koko puheen aiheena, toisissa ne 

taas mainitaan muiden aiheiden ohessa. Sellaiset puheet, joissa ydinaseet esiintyvät 

vain yksittäisissä maininnoissa on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle, koska tällaisten pu-

heiden analysointi ei olisi tutkimustehtäväni kannalta hedelmällistä. Kaikissa käsittele-

missäni puheissa ydinaseita käsitellään siis laajemmin ja ne tuovat ydinaseiden 

 
15 Medhurst & Ritter 2003, 219–220. 
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käsittelyyn uusia näkökulmia. Rajattuani puheet analysoin niitä tarkemmin ja erotin pu-

heista ne kohdat, jotka ovat keskeisimpiä ydinaseiden käsittelyn kannalta. Näitä osia 

analysoin sitten tutkimuskysymysteni ja lähdekirjallisuuden kautta. Tutkimus kattaa yh-

teensä 12 presidentin pitämää puhetta. 

Presidentit eivät tyypillisesti kirjoita puheitaan itse. Kennedyn hallinnossa puheiden kir-

joittaminen oli liitetty läheisesti konkreettisten päätösten tekemiseen. Toisin kuin mo-

net muut presidentit, Kennedy ei nimennyt erityistä puheenkirjoittajaa, vaan puheita 

kirjoittivat monet hänen hallintonsa jäsenet. Näin ollen puheiden sisältöä muotoilivat 

samat henkilöt, jotka tekivät päätöksiä, joista puheissa kerrottiin. Kennedyn hallinnon 

puheiden pääkirjoittaja oli Theodore ”Ted” Sorensen, vaikka hän ei kantanutkaan tehtä-

vään liittyvää titteliä. Sorensen oli presidentin erityisavustaja ja huhtikuussa 1961 tapah-

tuneen Sikojenlahden maihinnousun jälkeen Kennedy sisällytti hänet keskusteluihin kai-

kista tärkeimmistä päätöksistä. Puheiden kirjoittamisessa oli mukana myös muita hallin-

non jäseniä, mutta Sorensen johti kirjoitusprojektia itse, erityisesti merkittävien puhei-

den kohdalla. Myös Kennedy osallistui puheiden kirjoittamiseen. Tärkeinä pidettyjen pu-

heiden kohdalla hän oli aktiivinen ja teki ehdotuksia, lisäyksiä ja muutoksia koko proses-

sin ajan, jopa puheita pitäessään. Toisissa puheissa hänen panoksensa oli pienempi.16  

Vaikka Kennedy ei kirjoittanut puheitaan yksin, puheiden sisältö kuitenkin vahvasti hen-

kilöityi juuri häneen, olihan hän Yhdysvaltojen presidentti ja varsinainen puhuja. Tästä 

syystä viittaan puheita siteeratessani nimenomaan Kennedyyn. Puheita tutkiessa on kui-

tenkin tärkeää tiedostaa, ettei niistä voida suoraan analysoida Kennedyn henkilökohtai-

sia ja yksityisiä näkemyksiä tai tuntemuksia. Koska puheiden taustalla oli joukko henki-

löitä, jotka myös osallistuivat poliittiseen päätöksentekoon, puheissa on väistämättä 

taustalla erilaisia poliittisia agendoja. Nämä agendat ja ajan ilmapiiri ovat siis vaikutta-

neet Kennedyn puheiden sisältöön.17 Tämän aineiston erityispiirteen olenkin huomioi-

nut muotoillessani tutkimuskysymyksiäni ja valitessani tutkimusmetodiani. Tutkimuk-

seni tarkoitus ei ole analysoida, ketkä puheiden kirjoittamisessa olevat henkilöt vaikut-

tivat niiden sisältöön eniten, kuten esimerkiksi Matti Viitasaaren tutkimuksessa on 

tehty. 

 
16 Medhurst & Ritter 2003, 94–98. 
17 Oinonen & Railo 2012, 16.  
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Tutkimusmetodinani toimiva diskurssianalyysi ei tarkoita mitään tiettyä tutkimuksen 

muotoa, vaan sen pohjalta on mahdollista tehdä hyvin monenlaista analyysiä. Tärkeintä 

on, että tutkija itse määrittelee, mitä diskurssit merkitsevät juuri hänen tutkimukses-

saan. Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt diskurssianalyysia erottaakseni Kennedyn kie-

lenkäytöstä erilaisia ydinasediskursseja. Diskursseilla tarkoitan säännönmukaisia merki-

tyssysteemejä, jotka rakentuvat sosiaalisista käytännöistä ja jonka avulla rakennetaan 

sosiaalista todellisuutta.18 Diskurssianalyysi tarkoittaa siis juuri näiden systeemien tutki-

mista. Kennedyn puheissa esiintyvien diskurssien tutkimus kertoo, miten eri tavoin 

niissä on merkityksellistetty ydinaseita tai niitä omistavia valtioita. Merkityksellistämi-

nen ei tarkoita vain todellisuuden toisintamista, vaan myös sen rakentamista.19 Tätä aja-

tusta kielen todellisuutta rakentavasta luonteesta kutsutaan sosiaaliseksi konstruktio-

nismiksi ja se yhdistää diskurssianalyysin eri muotoja.20  

Merkityksellistämiseen liittyy aina piirteitä, jotka sen tekijä valitsee yleisönsä tai vuoro-

vaikutustilanteen mukaan. Mitä asioita on hänen mielestään tärkeä korostaa ja millä ta-

valla niistä kannattaa puhua? Koska diskurssit syntyvät merkityksellistämisestä, voidaan 

sanoa, että myös niiden käyttäminen on harkittua.21 Kuten sanottu, omassa tutkimuk-

sessani siis tutkin, minkälaisia erilaisia ydinaseisiin liittyviä diskursseja eli merkityssys-

teemejä Kennedyn puheita tarkastelemalla on mahdollista erottaa. Sekä ydinasediskurs-

sit, että niissä tapahtuvat muutokset ovat keskeisiä tutkimustuloksiani. Myös aiemmin 

mainitussa Kimmo Mäkilän väitöskirjassa ydinaseita on tutkittu niistä puhuttaessa muo-

dostuvien diskurssien kautta. 

Käytän tutkimuksessani retorista analyysia diskurssianalyysin rinnalla vastatessani tutki-

muskysymyksiini. Retorinen analyysi pyrkii erottamaan puheissa esiintyvien argument-

tien retorisia keinoja ja merkityssisältöjä, mutta samalla analysoimaan, mitä argumen-

tilla tehdään, ja miksi argumenttia on käytetty juuri tässä tilanteessa? Millä tavalla argu-

mentti puolustaa puhujan kantaa tai kritisoi vastapuolta? Mikä on se keskustelu, jonka 

osana argumentti esitetään? Puheella on aina tietty yleisö ja retorinen analyysi on 

 
18 Jokinen, Juhila & Suoninen 2017, 34. 
19 Pietikäinen & Mäntynen 2019, 31. 
20 Pietikäinen & Mäntynen 2019, 21. 
21 Pietikäinen & Mäntynen 2019, 24–25. 
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kiinnostunut myös näiden selvittämisestä.22 Avaan joitakin puheissa käytettyjä retorisia 

keinoja esimerkkeinä tavoista, joilla Kennedy pyrki vaikuttamaan yleisöönsä. Retoriset 

keinot eivät kuitenkaan ole analyysin pääosassa, vaan lähinnä keskityn retorisen analyy-

sin avulla tutkimaan, miksi puheissa kerrottiin asioista juuri tietyllä tavalla, ja mihin sillä 

pyrittiin.  

Diskurssianalyysi on usein luonnostaankin monimenetelmällistä, koska muuten vaarana 

on, että kielenkäytön tutkimisen yhteys muihin ilmiöihin ei ole selvää. Tärkeää on sitoa 

yhteen yksittäisten kielenkäytön ilmentymien, tässä tapauksessa puheiden, ja niiden 

laajemman kontekstin tutkiminen.23 Tästä syystä omassa tutkimuksessani käytän tutki-

musmetodinani laajemmin sekä diskurssianalyysia että retorista analyysia ja lisäksi liitän 

tilanteet, joissa Kennedy esitti puheensa laajempiin konteksteihin. Kontekstilla tarkoite-

taan tässä siis sekä puheiden esitystilannetta ja yleisemmin maailman tilaa.24 Puheiden 

kontekstin avaaminen kertoo, mihin keskusteluihin ne liittyvät, ja oliko kyseisissä kes-

kusteluissa tarkoitus esimerkiksi oikeuttaa tulevia toimia, vai kommentoida joitain asi-

oita, jotka olivat jo tapahtuneet.25 Itsekin 1960-luvulla ydinaseiden rajoittamiseen liitty-

viä puheita tutkineen Anna Eskelisen mukaan ”pelkkien lausuttujen sanojen sisältö ei 

riitä, vaan huomioon on otettava koko puhetapahtuma kontekstissaan”.26 Tähän 

omassa tutkimuksessani liittyy oleellisesti neljäs tutkimuskysymys: ”miten maailman ta-

pahtumat vaikuttivat Kennedyn puheiden sisältöön?”. 

Keskeiset käsitteet 

Tutkimuksessani keskeisiä käsitteitä ovat ydinaseet, atomipommi, kylmä sota, asekont-

rolli, aseistariisunta ja kauhun tasapaino.  

Ydinaseet ovat aseita, joiden toiminta perustuu ydinfissioon tai ydinfuusioon eli atomien 

ytimien hajoamiseen tai yhdistymiseen. Niitä kutsutaan tästä syystä myös atomipom-

meiksi. Toisen maailmansodan aikana monet sotaan osallistuneet valtiot yrittivät saada 

käyttöönsä ydinaseen ja tässä onnistuikin Yhdysvallat. Yhdysvaltojen ydiniskut 

 
22 Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 338–342. 
23 Pietikäinen & Mäntynen 2019, 18. 
24 Pietikäinen & Mäntynen 2019, 40. 
25 Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 338–339. 
26 Eskelinen 1989, 51. 
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Hiroshimaan ja Nagasakiin ovat ainoat esimerkit maailman historiassa, kun ydinaseita 

on käytetty sodassa.27 Ydinaseiden tarkoitus on tehdä suurta tuhoa ja tuhota kokonaisia 

kaupunkeja tai suurempia alueita. Niiden aiheuttaman paineen ja kuumuuden lisäksi ne 

levittävät radioaktiivista säteilyä. Nykyään ydinaseita on yhdeksän valtion hallussa.28 

Kylmä sota kuvaa terminä tilannetta maailmassa toisen maailmansodan lopusta 1990-

luvun alkuun. Maailmassa vallitsi ideologioiden taistelu Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton 

sekä niiden liittolaisten välillä. Kylmä sota näkyi monissa asioissa: vakoilussa, politii-

kassa, taloudessa, taiteessa ja urheilussa, mutta myös konkreettisissa sotatoimissa. 

Suurvallat yrittivät välttää joutumasta keskenään suoraan konfliktiin, mutta ne avustivat 

monessa sodassa vastakkaisia osapuolia. Kylmä sota alkoi toisen maailmansodan jälkei-

sistä erimielisyyksistä ja loppui Neuvostoliiton romahtamiseen 1990-luvulla. Tunnetuim-

pia kylmän sodan tapahtumia ovat muun muassa Korean sota, Berliinin muurin rakenta-

minen ja murtuminen, Vietnamin sota ja Kuuban ohjuskriisi.29 

Asekontrolli ja aseistariisunta viittaavat tavoitteeseen aseiden määrän ja käytön rajoit-

tamisesta. Asekontrollia on perustelu sodan uhalla, joka kasvaa sitä mukaa, kun aseiden 

määrä maailmassa lisääntyy. 1950-luvulla keskusteluun otettiin mukaan ydinaseet. Ase-

varustelu oli ollut osaltaan molempien maailmansotien syttymisen taustalla. Ydinasei-

den kehittämisen jälkeen pelättiin, että uuden sodan syttyessä ydinaseita tultaisiin käyt-

tämään. Asekontrollilla ja aseistariisunnalla viitataan joskus kaikkien aseiden kieltämi-

seen ja käytöstäpoistamiseen, mutta erityisesti kylmän sodan aikana käsitteillä viitattiin 

juuri ydinaseiden rajoittamiseen.30 Myös Kennedyn puheissa käsitteillä viitattiin useim-

miten juuri ydinaseisiin. 

Kauhun tasapaino tarkoittaa tilannetta, joka syntyi Neuvostoliiton kehitettyä oman 

ydinaseensa 1940-luvun lopussa. Sekä Yhdysvalloilla että Neuvostoliitoilla oli tarvittavat 

keinot toistensa täydelliseen tuhoamiseen. Toinen puoli olisi kuitenkin ehtinyt tehdä 

vastaiskun, joka olisi tuhonnut hyökkääjän. Tämän takia molempien suurvaltojen etujen 

mukaista oli olla joutumatta sotaan. Kauhun tasapaino säilytti osaltaan rauhan, mutta 

 
27 Edwards 1986, 14–16. 
28 Rauhanliitto, “Ydinaseet”. 
29 McCauley 2008, 22–28. 
30 Ambrose 2018, 9–10.  
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koskaan ei voitu olla täysin varmoja, mitkä teot loppujen lopuksi voisivat johtaa ydin-

aseisiin turvautumiseen.31 Kauhun tasapaino voi viitata myös muihin tilanteisiin, joissa 

kahdella valtiolla on toisensa tuhoamiseen tarvittavat voimat, mutta tässä tutkimuk-

sessa se viittaa poikkeuksetta Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton johtamien liittoumien vä-

liseen tilanteeseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Edwards 1986, 6–7. 
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1. ”Aloittakaamme yhdessä uusi tehtävä” – yhteiset toimet ja Yh-

dysvaltojen rooli 

John F. Kennedystä tuli Yhdysvaltojen 35. presidentti 20.1.1961. Hän voitti edellisenä 

syksynä vaaleissa vastaehdokkaansa, republikaanien Richard Nixonin, pienimmällä ää-

nierolla Yhdysvaltojen historiassa. Ero oli lopulta vain vähän yli 100 000 ääntä. Demo-

kraattisenaattorin voitto johtui erityisesti hänen suurista äänimääristään vähemmistö-

jen, kuten tummaihoisten ja katolisten keskuudessa. Kennedyn varapresidenttiehdok-

kaaksi valittu Lyndon B. Johnson edusti demokraattien konservatiivisempaa puolta ja 

onnistui turvaamaan suuret äänimäärät myös monissa etelävaltioissa.32 Kampanjansa 

aikana Kennedy keskittyi erityisesti Yhdysvaltojen talouteen ja taisteluun kommunisteja 

vastaan. Hänen mukaansa Dwight Eisenhower ei ollut presidenttinä keskittynyt tar-

peeksi Neuvostoliiton luomaan uhkaan vastaamiseen. Kennedyn mukaan Yhdysvaltojen 

olisi oltava entistä aktiivisempia kommunismin leviämisen estämisessä. Hän korosti 

kampanjassaan myös kansalaisoikeuksia. Vaikka hänen kannanottonsa olivat melko va-

rovaisia, parempia oikeuksia vaatineet vähemmistöt näkivät Kennedyn kandidaattina, 

joka voisi parantaa heidän asemaansa. Myös kuva Kennedystä nuorena ja innokkaana 

uudistajana auttoi häntä vaaleissa. Häntä verrattiin alati 70-vuotiaaseen istuvaan presi-

dentti Eisenhoweriin, jonka politiikan jatkajana tämän varapresidenttinä toiminut Ken-

nedyn vastaehdokas Nixon nähtiin.33 

Tässä pääluvussa käsittelen kahta Kennedyn presidentinkauden ensimmäisistä puheista. 

Kyseessä ovat hänen virkaanastujaispuheensa ja Kansakunnan tila -puhe, jonka Kennedy 

piti kongressin istunnossa. Molemmat puheet pidettiin vuoden 1961 tammikuussa. 

Koska nämä puheet ajoittuivat heti Kennedyn presidentinkauden alkuun, ne olivat hä-

nelle hyvä tilaisuus kertoa amerikkalaisille ja koko maailmalle, minkälainen presidentti 

hän tulisi olemaan, ja mihin asioihin hänen hallintonsa tulisi keskittymään. Kennedy kä-

sitteli molemmissa varhaisissa puheissaan ydinaseita. Puheiden avulla hän halusi kertoa, 

miten tärkeänä hän aihetta piti, ja minkälaisia tavoitteita Kennedy asettaisi kaudelleen 

koskien ydinaseita. 

 
32 Dallek 2003, 294–295. 
33 Snead 2010, 47–52. 
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1.1. ”Ihmiskunnalla on käsissään voimat kaiken elämän lopettamiseen”  

Kennedy vannoi virkavalansa perinteisessä virkaanastujaisseremoniassa Washington 

D.C.:ssä monien korkea-arvoisten vieraiden sekä suuren yleisön edessä. Ensimmäisenä 

tekonaan juuri virkaansa astunut presidentti piti virkaanastujaispuheensa.34 Kennedy 

aloitti puheen vertaamalla itse vannomaansa virkavalaa noin 175 vuotta aikaisemmin 

vannottuihin ensimmäisiin virkavaloihin:  

Maailma on nyt hyvin erilainen. Ihmiskunnalla on käsissään keinot kaiken 

köyhyyden ja kaiken elämän lopettamiseen.35 

”Keinot kaiken elämän lopettamiseen” viittasi ydinaseisiin, koska niiden avulla ihmis-

kunta olisi voinut helposti tuhota itsensä, ja koska ne olivat yksi asioista, joka olivat 

muuttanut maailmaa merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Se, että Kennedy mainitsi 

asian jo näin aikaisin ensimmäisessä puheessaan presidenttinä, kertoi, miten tärkeänä 

hän piti keskustelua ydinaseista. Ydinaseiden mainitseminen samassa yhteydessä köy-

hyyden lopettamisen kanssa viittasi ajatukseen siitä, että kylmässä sodassa vastakkain 

olevat maat voisivat tehdä paljon hyvää omille kansalaisilleen ja koko maailmalle, jos 

niiden ei tarvitsisi käyttää valtavia summia ydinohjuksiin ja muihin aseisiin, joita ei to-

dellisuudessa tultaisi toivottavasti koskaan käyttämään. Jo puheen alussa oli siis nähtä-

villä Kennedyn tavoite ydinaseiden rajoittamiseksi.  

Maailma oli varmasti muuttunut monella tavalla Yhdysvaltojen historian aikana, mutta 

Kennedyn sanat sekä elämän että köyhyyden lopettamisesta viittasivat tieteellisiin ja 

teknologisiin edistysaskeliin. Kennedy piti oletettavasti juuri teknologiaa asiana, joka ku-

vasi meneillään olevaa aikakautta. Kylmästä sodasta johtuen erityisesti sotateknologia 

ja sen lisääntynyt tuhovoima värittivät myös Kennedyn virkakautta. Kennedyn maalasi 

meneillään olevasta ajasta kuulijoilleen kuvan suuren kehityksen, mutta myös suurten 

vastakohtien aikakautena. Ihmiskunnan oli mietittävä, käyttäisikö se saavuttamaansa 

edistystä kaikkien ihmisten tuhoamiseen vai pelastamiseen.  

 
34 Paikalla on perinteisesti aiempia valtiojohtajia, sekä muita poliitikkoja. Vuonna 1961 puhetta kuunteli-
vat esimerkiksi presidentit Eisenhower ja Truman. Inaugural Address of John F. Kennedy, 20.1.1961. 
35 The World is very different now. For man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of 
human poverty and all forms of human life. Huom. Käännökset puheista ovat kirjoittajan omia. Inaugural 
Address, 20.1.1961. 
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Seuraavaksi Kennedy keskittyi osoittamaan puheensa Yhdysvaltojen liittolaisille ja uu-

sille itsenäisille valtioille eli mahdollisille tuleville liittolaisille. Tässä osassa puhetta ydin-

aseita ei mainittu, mutta osoittaessaan sanansa Yhdysvaltojen kilpailijoille ydinaseet oli-

vat jälleen pääosassa. Yhdysvaltojen pääkilpailijaa, Neuvostoliittoa tai sen liittolaisista 

koostuvaa Varsovan liittoa36, Kennedy ei maininnut puheessa nimeltä, mutta kyseinen 

osa puheesta oli selvästi osoitettu juuri kommunistisen liittouman johtajalle: 

Tarjoamme lupauksen sijaan ehdotuksen: aloittakaamme molemmat puo-

let yhdessä uusi tehtävä rauhan hyväksi, ennen kuin tieteen vapauttamat, 

pimeät tuhon voimat tuhoavat ihmiskunnan suunnitellusti tai vahin-

gossa.37 

Jälleen Kennedy mainitsi voimat, jotka voisivat tuhota koko ihmiskunnan. Tämän estä-

miseksi Kennedy ehdotti uudenlaisia yhteisiä ponnistuksia rauhan hyväksi. Oleellista oli, 

että Kennedy puhui ongelman ratkaisusta molempien puolien yhteisenä tehtävänä. Yh-

dysvallat ei siis olisi voinut lopettaa ydinaseiden kehitystä ja luopua olemassa olevista 

aseistaan, jos muut valtiot, pääasiassa Neuvostoliitto, eivät sitoutuneet samaan. Sa-

masta syystä presidentti ei luvannut näiden ratkaisujen toteuttamista, hän ainoastaan 

ehdotti niitä. Kennedy kannusti keksimään uusia ratkaisuja, joihin molemmat puolet si-

toutuisivat. Perustelu näiden ratkaisujen keksimiselle oli yksinkertainen: ilman niitä ih-

miskunta tuhoutuisi.  

Puhuessaan ”tieteen vapauttamista voimista” Kennedy häivytti ihmisten toiminnan 

ydinaseiden käytöstä ja teki aseista kuin itse toimijoita, ”tuhon voimia”. Yleensä tällaista 

retorista keinoa käytetään toimijan vastuun pienentämiseen.38 Kennedy saattoi pyrkiä 

häivyttämään Yhdysvaltojen toimet ensimmäisen ydinaseen kehittämisessä ja käyttämi-

sessä. Metaforan päätarkoitus oli kuitenkin kertoa puheen kuulijoille, että ydinaseiden 

luomisesta lähtien ne olivat alkaneet elää omaa elämäänsä, ”tieteen vapauttamina”, il-

man että niitä hallussaan pitävät valtiot pystyivät siihen täysin vaikuttamaankaan. Ne 

 
36 Varsovan liitto oli vuonna 1955 Naton vastavoimaksi luoto sotilasliitto, johon kuului Neuvostoliiton 
lisäksi 7 Itä-Euroopan kansandemokratiaa. LaFeber 1991, 173. 
37 We offer not a pledge but a request: that both sides begin anew quest for peace, before the dark pow-
ers of destruction unleashed by science engulf all humanity in planned or accidental self-destruction. 
Inaugural Address, 20.1.1961. 
38 Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 351–353. 
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vaikuttivat ihmisten ajatteluun ja päätöksentekoon tavoilla, joita niiden luojat eivät voi-

neet mitenkään ennustaa. Kennedyn ehdottama ”tehtävä” oli pohjimmiltaan ottaa jäl-

leen valta ihmisille eli rajoittaa ydinaseita ja vähentää niiden merkitystä maailmanpoli-

tiikassa.  

”Tuhon voimat” oli yksi esimerkki Kennedyn käyttämistä metaforista. Metaforilla tarkoi-

tetaan uuden merkityksen antamista jollekin asialla yhdistämällä sen johonkin jo tun-

nettuun.39 Presidentti antoi ydinaseille uuden merkityksen, ne saattoivat olla itsekin toi-

mijoita sen sijaan, että ne olisivat vain objekteja ihmisten toiminnassa. Metaforien käy-

tön tarkoitus on useimmiten vaikuttaa kuulijoiden tunteisiin.40 Puhe persoonattomista 

voimista, jotka ihmiset olivat vapauttaneet, mutta joita eivät pystyneet tämän jälkeen 

kokonaan hallitsemaan, vetosi varmasti puheen kuulijoiden tunteisiin erityisesti pelon 

kautta. Näin Kennedy sai lisää kannatusta ehdotuksilleen ydinaseiden rajoittamisesta.  

Kennedy käytti myös metaforaa valosta ja pimeydestä kuvaillessaan näitä ”pimeitä tu-

hon voimia”. Yleistä tällaiselle metaforalle on, että pimeys edustaa jotain pahaa ja 

muulla tavalla negatiivista, jopa kuolemaa. Valo taas edustaa näiden ominaisuuksien 

vastakohtaa, hyvyyttä ja elämää.41 Kennedyn puheessa pimeys kuvasi vahvasti kuole-

maa ja koko maailman tuhoutumista, mikä tulisi tapahtumaan, jos ydinaseiden rajoitta-

miseksi ei tehtäisi mitään. Vaikka hän ei kuvaillut tämän vastakohtaa, valoa, oli helposti 

pääteltävissä, mitä se hänelle tarkoitti: maailman pelastumista ja elämän jatkumista. 

Käyttämällä tällaista metaforaa Kennedy sai esitettyä kuulijoilleen, että ihmiskunnalla ei 

todellisuudessa ollut kuin kaksi vaihtoehtoa: pelastaa itsensä tai tuhoutua. Tällaisten 

vaihtoehtojen edessä suurin osa kuulijoista olisi valinnut ydinaseiden rajoittamisen, jos 

sillä estettiin maailman tuhoutuminen.  

Kennedyn käyttämä me-retoriikka osoitti Neuvostoliitolle ja muillekin kuulijoille, miten 

hän puhui kuin suuremman joukon nimissä. Hän ei seisonut sanojensa takana yksin, 

vaan yhtenä ”meistä”. Tällaisella retoriikalla puhuja pyrkii useimmiten luomaan 

”meistä” yhtenäisen joukon, jolla on yhteiset intressit. Tämä on tyypillistä 

 
39 Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 360. 
40 Charteris-Black 2005, 13–14. 
41 Charteris-Black 2005, 50–51. 
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instituutioiden johtajille ja poliittiselle suostuttelulle.42 Presidenttinä Kennedyn edus-

tama instituutio oli Yhdysvaltojen valtio. Juuri tässä kohdassa puhettaan hänen voidaan 

kuitenkin ajatella pyrkineen sanoillaan sisällyttämään samaan ryhmään kaikki maailman 

ihmiset, jopa Neuvostoliiton. Olihan koko ihmiskunnalla yhteinen intressi eli elämän jat-

kuminen. Tästä näkökulmasta katsottuna ydinaseiden rajoittaminen vaikutti ilmiselvältä 

ratkaisulta. Kennedy tavoite esittää Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton intressit yhteneväi-

sinä tähtäsi todennäköisesti yhteistyön helpottamiseen tulevaisuudessa. 

Kennedy perusteli, miksi Yhdysvaltojen oli järjetöntä vähentää yksipuolisesti omien 

ydinaseidensa määrää: 

Emme halua houkutella heitä heikkoudellamme. Vasta kun aseemme ovat 

epäilemättä riittävät, voimme olla epäilemättä varmoja, ettei niitä tulla 

koskaan käyttämään.43 

Hänen sanoistaan oli nähtävissä, mikä oli ydinaseiden suurin ongelma: molempien puo-

lien oli koko ajan kasvatettava omaa asearsenaaliaan, jotta toinen puoli ei olisi nähnyt 

sitä heikkoutena. Aseita oli aina kehitettävä lisää, jotta niiden määrä olisi ollut ”riittävä” 

eli vähintään yhtä suuri tai jopa suurempi kuin vastapuolen. Tällä Kennedy sai myös pe-

rusteltua, miksi Yhdysvaltojen olisi oltava Neuvostoliittoa edellä ydinasekilpailussa. Vain 

se puoli, jolla oli enemmän tai tehokkaampia aseita, saattoi olla varma, ettei toinen puoli 

koskaan käyttäisi omia aseitaan. 

Sanaa ”riittävä” käytettiin puheessa tulkinnallisesti: tavalliselle kuulijalle se saattoi tar-

koittaa puolustautumiseen riittäviä aseita, kansakunnan johtajalle taas vihollisen täydel-

lisen tuhoamisen mahdollistavia aseita, jotka estivät vastapuolta hyökkäämästä. ”Riit-

tävä” oli esimerkki ei-numeerisesta määrällistämisestä. Kennedy ei suoraan puheessaan 

kertonut, miten paljon ydinaseita suurvalloilla oli, mutta ”riittävä” kertoi kuitenkin kuu-

lijoille, että aseita oli enemmän kuin vähän tai ei ollenkaan. Määrällistämisen tarkoitus 

on useimmiten oman argumentin vahvistaminen. Tämänkaltaisessa määrällistämisessä 

on usein ongelmana tulkinnallisuus: kenen näkökulmasta Yhdysvaltojen ydinaseiden 

 
42 Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 351. 
43 We dare not tempt them with weakness. For only when our arms are sufficient beyond doubt can we 
be certain beyond doubt that they will never be employed. Inaugural Address, 20.1.1961. 
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määrä oli riittävä?44 Kennedy pyrki häivyttämään aseiden määrän, mutta halusi samaan 

aikaan kuitenkin käyttää sitä argumentaationsa osana. Hän oli valinnut sanansa tarkasti, 

eikä suoraan sanonut Yhdysvaltojen pyrkivän pysymään Neuvostoliiton edellä aseiden 

määrässä ja tuhovoimassa. Länsimaiden kansalaisille saattoi syntyä sanavalinnasta kuva, 

että Yhdysvaltojen ydinaseet pystyvät pitämään heidät turvassa, mutta syy aseiden 

määrän jatkuvaan lisääntymiseen löytyi toiselta puolelta.  

Vielä Eisenhowerin aikana oli ollut yleistä painottaa puheissa, kuinka Yhdysvaltojen oli 

saatava Neuvostoliitto kiinni ja pysyttävä sen edellä ballististen ohjusten määrässä. Vuo-

den 1960 huhtikuun mielipidetutkimuksessa puolet amerikkalaisista oli pitänyt tätä 

asiana, johon kannatti käyttää suuret määrät resursseja. Vuoden 1961 alussa määrä oli 

pudonnut 20 prosenttiin ja suuren yleisön mielenkiinto oli siirtynyt muihin kylmän sodan 

osa-alueisiin, esimerkiksi kansallisten arvojen edistämiseen. Yhdysvalloissa siis pelättiin, 

että Neuvostoliitto onnistuisi saamaan enemmän neutraaleita valtioita oman yhteiskun-

tajärjestelmänsä, kommunismin, puolelle.45 Tämä vaikutti myös siihen, miten Kennedy 

toi asian esiin puheissaan. Hän ei puhunut ohjusten määristä tai siitä, kumpi puoli oli 

kilpailussa edellä. Tällainen numeerinen määrällistäminen olisi sopinut paremmin hänen 

edeltäjänsä ajalle. Julkisuuden ulkopuolella Kennedy ei itse asiassa tavoitellut ydinasei-

den tasapainoa, vaan piti ainoana turvallisena ratkaisuna Yhdysvaltojen ydinaseylivoi-

maa Neuvostoliittoon nähden.46 Näkemys ei kuitenkaan olisi sopinut hänen virkaanas-

tujaispuheensa sanomaan, joka painotti vastakkainasettelun sijaan yhteisiä intressejä. 

Puheeseen sopi paremmin maininta ”riittävistä” aseista, niiden tarkempien määrien si-

jaan.  

Kylmän sodan epävarma tilanne johti jatkuvaan asekilpailuun, joka samalla osaltaan yl-

läpiti rauhaa, koska kumpikaan suurvalloista ei voinut olla varma, että toinen puoli ei 

olisi käyttänyt tuhoisimpia aseitaan hyökkäyksessä tai puolustuksessa. Rajoittamatto-

man kilpailun ongelmana oli ydinaseiden määrän jatkuva kasvu, jossa oli myös riskinsä. 

Kilpavarustelun vaaroista Kennedy sanoi näin: 

 
44 Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 358–359. 
45 Dallek 2003, 338. 
46 Baglione 1999, 51–52. 
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Kaksi voimakasta valtioiden liittoumaa ei voi lohduttautua nykytilantee-

seen – molemmat puolet maksavat modernien aseiden raskaan hinnan, 

molemmat ovat huolissaan atomipommien tasaisesta leviämisestä, tästä 

huolimatta molemmat yrittävät kääntää kauhun tasapainoa, joka estää 

ihmiskunnan viimeisen sodan, omaksi edukseen.47 

”Modernien aseiden hinnan” voi ymmärtää tarkoittaneen kirjaimellisesti niiden korkeaa 

hintaa, joka oli pois valtioiden muista tarpeista. Sen voi ymmärtää tarkoittavan myös 

symbolista hintaa, jonka suurvallat maksoivat jatkuvasta ydinasekilpailusta: jatkuva epä-

luuloisuus vastapuolta kohtaan ja paine jatkaa asevarustelua, jotta toinen puoli ei olisi 

saanut yliotetta. Molemmat puolet olivat näin pakotettuja ylläpitämään kauhun tasa-

painoa. On arvioitu, että jos ei olisi ollut vaaraa ydinaseiden leviämisestä uusien valtioi-

den haltuun, ydinasevaltioilla ei olisi ollut mitään syytä neuvotella ydinaseiden rajoitta-

misesta.48 Tämän maailmalla olennaisena pidetyn riskin mainitseminen oli Kennedyn pu-

heessa siis tarkoituksellista. Hän halusi muistuttaa maailman valtioita niistä vaaroista, 

joita ydinaseiden hallitsemattomaan kehittämiseen liittyisi. Yhtenä näistä oli tietenkin 

aseiden leviäminen, joka vaarantaisi myös ydinasevaltioiden turvallisuuden ja vaikeut-

taisi aseiden rajoittamista tulevaisuudessa. Kennedy kertoi, että vaikka tilanne saattoi 

vaikuttaa molempien puolien näkökulmasta turvalliselta, se ei sitä oikeasti ollut. Aseisiin 

liittyi runsaasti ongelmia ja hallitsematon kilpailu siitä, kummalla puolella oli enemmän 

tai tuhoisampia aseita ei johtaisi lopulta kuin maailmanloppuun. 

Huomionarvoista on, että Kennedy tunnusti myös Yhdysvaltojen yrittäneen vaarallisesti 

saada yliotteen ydinasekilpailussa, eikä syyttänyt siitä vain Neuvostoliittoa. Ylipäätään-

kin virkaanastujaispuheessa ei syytelty Neuvostoliittoa asevarustelun kiihdyttämisestä, 

vaan Kennedy esitti, että yhteisin ponnistuksin Neuvostoliitto ja Yhdysvallat voivat rat-

kaista ongelmansa. Tämä oli tietoinen valinta: Kennedy ei halunnut virkaanastujaispu-

heensa lisäävän pessimististä vastakkainasettelua Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton vä-

lille. Hän halusi sen olevan optimistinen ja rauhaa rakentava.49 Tähän hän pyrki 

 
47 Neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course – both 
sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the 
deadly atom, yet both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind’s 
final war. Inaugural Address, 20.1.1961. 
48 Ruhala 1987, 27. 
49 Dallek 2003, 324. 
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puheessaan kategorisoimalla molemmat suurvallat samaan ryhmään: ydinasevaltioihin. 

Ydinasevaltioiden kategoriaan kuuluvia maita yhdisti presidentin puheen mukaan ydin-

aseiden omistaminen, niiden tuomat ongelmat, sekä yhteinen vihollinen, aiemmin mai-

nitut ”tuhon voimat”. Kategorisointi kertoi myös, että ratkaisu näihin ongelmiin olisi 

mahdollista saavuttaa, jos maat tekisivät yhteistyötä. Puheen perusteella ydinaseita 

omistavat tai niitä kehittävät valtiot eivät olleet pahoja. Ydinaseet itsessään olivat vaa-

rallisia, mutta niitäkin vaarallisempana Kennedy esitti suurvaltojen välisen kilpavaruste-

lun. 

Suurvaltojen välit olivat huonontuneet vuoden 1960 keväällä niin sanotun U2-välikoh-

tauksen takia. Välikohtauksessa oli kyse yhdysvaltalaisen U2-vakoilukoneen alasampu-

misesta Neuvostoliiton pohjoisosassa. Yhdysvallat yritti väittää koneen olleen eksynyt 

säätiedustelukone, mutta myöhemmin presidentti Eisenhowerin oli pakko tunnustaa, 

että koneen tarkoitus oli vakoilla Neuvostoliittoa. Neuvostoliitto paljasti alasampumisen 

ja koneen lentäjän vangitsemisen maailmalle juuri ennen toukokuussa suunniteltua 

huippukokousta ja sai Yhdysvaltojen johtajan kiusalliseen asemaan.50 Hruštšov perui 

osallistumisensa huippukokoukseen ja tapaus vaikutti muutenkin negatiivisesti 

Hruštšovin ja Eisenhowerin väliseen kanssakäymiseen. Uudelle presidentille oli tärkeää 

pyrkiä parantamaan maiden välisiä suhteita heti kautensa alusta lähtien.51 Tästä syystä 

Kennedyn oli loogista painottaa vastakkainasettelun sijaan Yhdysvaltojen ja Neuvosto-

liiton yhteisiä ongelmia ja rakentaa näin hyviä lähtökohtia maiden rauhanomaiselle vuo-

rovaikutukselle tulevina vuosina. Vastakkainasettelu kategorisoinnin avulla olisi toimi-

nut tämän tavoitteen kannalta päinvastaisesti. 

Puheen mukaan sekä Neuvostoliitossa että Yhdysvalloissa oltiin huolissaan ydinaseisiin 

liittyvistä riskeistä. Asevarustelun ja erityisesti ydinaseiden rajoittaminen vetosi suureen 

osaan maailman ihmisistä. Monissa maissa oli erityisesti 1960-luvun alussa tai vähän 

aiemmin syntynyt kansalaisliikehdintää ydinaseiden kieltämiseksi. Ympäri maailmaa al-

lekirjoitettiin vetoomuksia ydinaseettomuuden puolesta tai muuten kampanjoitiin ydin-

aseita ja niiden kehittämistä vastaan. Yhdysvalloissa toimet riistäytyivät välillä kansalais-

tottelemattomuuden puolelle: aktivistit järjestivät mielenosoituksia ohjustukikohtien 

 
50 Henriksson 2021, 670. 
51 Dallek 2003, 336–337. 
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ulkopuolella ja kieltäytyivät osallistumasta suojautumisharjoituksiin. Euroopan ja Yhdys-

valtojen lisäksi laajinta liikehdintä tapahtui esimerkiksi Japanissa ja Uudessa Seelan-

nissa.52 Ydinsodan uhan lisäksi monia huoletti ydintestien vaikutukset ympäristölle ja ih-

misille.53  

Tärkein ydinasevastaisista järjestöistä Yhdysvalloista oli vuonna 1957 perustettu Nati-

onal Committee for a Sane Nuclear Policy (Sane). Se alkuperäisenä tavoitteena oli ydin-

kokeiden kieltäminen, mutta tehtävä laajeni pian koskemaan myös yleisemmin aseista-

riisuntaan.54 Myös monet muut järjestöt kampanjoivat ydinaseita ja yleisesti sotaa vas-

taan 1960-luvun alussa. Esimerkiksi Woman Strike for Peace (WSP) vetosi naisiin ja Stu-

dent Peace Union (SPU) opiskelijoihin. Sanea radikaalimpi ja militantimpi Committee for 

Nonviolent Action (CNVA) oli valmis muita järjestöjä konkreettisimpiin toimiin. Sen jäse-

net esimerkiksi murtautuivat alueille, joissa testattiin tai kehitettiin ydinaseteknolo-

giaa.55 Kansan keskuudessa oli siis selvä huoli ydinaseista ja Kennedy otti heidät huomi-

oon puheissaan. Toisaalta ydinaseita vastustavat olivat jo valmiiksi asian kannalla, joten 

hänen argumentaationsa voidaan ajatella suuntautuneen enemmänkin niille, jotka asei-

den rajoittamista eivät vielä kannattaneet. 

Perusteltuaan, miksi asevarustelun rajoittaminen oli tärkeää ja minkälaisia riskejä ydin-

aseisiin liittyi, Kennedy esitti ratkaisuja ongelmien välttämiseksi: 

Muotoilkaamme molempien puolten kesken ensimmäisen kerran vakavasti 

otettavia ja tarkkoja ehdotuksia aseiden tarkkailuun ja rajoittamiseen – ja 

tuokaamme keinot muiden maiden tuhoamisesta kakkien valtioiden val-

vonnan alle.56 

Kennedy ehdottamat keinot ”aseiden tarkkailuun ja rajoittamiseen” tarkoittivat sopi-

muksia ja lakeja ydinaseiden kehityksen ja käytön valvomiseksi. Hänen mukaansa tehtä-

vät toimet olisivat olleet ensimmäiset ydinasekontrollin hyväksi, huolimatta vuonna 

 
52 Wittner 2020, 82–94. 
53 Ambrose 2018, 11. 
54 Lieberman 2010, 135–136. 
55 Brick 1998, 149. 
56 Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control 
of arms – and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all na-
tions. Inaugural Address, 20.1.1961. 



25 
 

1958 alkaneesta ydintestikiellosta. Se, ettei tätä aiempaa ydinkieltoa mainittu puheessa, 

kertoi, että Kennedy ei pitänyt sitä sitovana tai pysyvänä ratkaisuna. Tämä johtui luulta-

vasti siitä, että ydintestien lopettamista ei voitu millään tavalla valvoa. Vaikka 1950-lu-

vun lopussa tehty ratkaisu oli Neuvostoliiton ehdotuksesta syntynyt, Neuvostoliitto ei 

hyväksynyt ulkopuolisia valvojia rajojensa sisälle ja perusteli tätä huolella vakoilusta. 

Vuoden 1958 ydinkokeiden lopettamisesta ei tehty virallista sopimusta, vaan Yhdysval-

lat, Iso-Britannia ja Neuvostoliitto osallistuivat siihen kukin omalla päätöksellään. Siitä 

huolimatta sitä nimitettiin usein nimellä ”ydintestikielto”, vaikka mitään sitovaa kieltoa 

ei siis solmittukaan.57 Neuvostoliiton haluttomuus osallistua aktiivisesti neuvotteluihin 

vuoden 1958 jälkeen loi Kennedylle epäilyksiä vastapuolen tavoitteista.58 Ydinaseiden 

käytön tuominen ”kaikkien valtioiden valvonnan alle” kertoi, että Kennedy toivoi tule-

vaisuudessa solmittavien lakien olevan kansainvälisiä ja sitovan kaikkia ydinasevaltioita.  

Kennedy kertoi puheensa avulla, että Yhdysvallat ei halunnut pyrkiä ydinaseiden kautta 

maailman johtajaksi, vaan oli valmis asettumaan kansainvälisesti sovittujen lakien alai-

suuteen. Puheesta sai kuvan, että Yhdysvallat oli ensimmäinen valtio, joka oli ehdotta-

nut lakeja ydinaseiden rajoittamiseksi, koska Kennedy ei maininnut, mitä aiemmin oli 

tehty tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Vaikka tämä ei pitänyt paikkaansa, se auttoi 

presidenttiä luomaan Yhdysvalloista kuvan oikeudenmukaisena ydinasevaltiona, joka oli 

valmis luovuttamaan osan auktoriteetistaan jollekin kansainväliselle organisaatiolle. 

Vaikka Kennedy ei maininnutkaan asiaa suoraan, hän sai esitettyä asian olevan riippu-

maton maansa intresseistä. Kansainvälisten lakien luominen ei hyödyttäisi Yhdysvaltoja, 

joka menettäisi osan omasta päätösvallastaan ydinaseisiin liittyen, vaan kaikkia maail-

man valtioita, joiden olisi mahdollista päästä päättämään ydinaseisiin liittyvistä laeista. 

Etäännyttäminen toimii retoriikassa parhaiten, jos puhujan oma intressi on vastakkainen 

kuin se, johon hänen toimintansa tähtää.59 Ei voida kuitenkaan sanoa, että maailman 

pelastaminen ydinsodalta olisi ollut millään tavalla Yhdysvaltojen intressien vastaista. 

Ydinaseisiin liittyvän päätöksenteon jakaminen muiden valtioiden kanssa kuitenkin oli 

sitä paljon enemmän. Presidentin sanat vetosivat erityisesti niihin ei-ydinasevaltioihin, 

jotka näkivät aseet vaarallisina, mutta eivät sillä hetkellä voineet tehdä mitään niiden 

 
57 Ambrose 2018, 11–12. 
58 Dallek 2003, 343. 
59 Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 345. 
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rajoittamiseksi. Kansainvälinen organisaatio, joka olisi lakien avulla rajoittanut ydin-

aseita, olisi antanut myös heille mahdollisuuden päästä päättämään maailman turvalli-

suutta uhkaavien aseiden kontrolloimisesta. 

Missä organisaatiossa maailman valtiot olisivatkaan paremmin päässeet valvomaan 

näitä lakeja kuin Yhdistyneissä Kansakunnissa? Yksi YK:n alkuperäisistä tehtävistähän oli 

kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden edistäminen, joka on sen peruskirjaankin kir-

jattu.60 Jos järjestö olisi kylmän sodan maailmassa valjastettu tehokkaasti ydinaseiden ja 

asevarustelun rajoittamiseen, se olisi hyvin sopinut tehtävään, jonka YK oli toisen maa-

ilmansodan jälkeen saanut. Kennedy mainitsi YK:n toisessa kohdassa puhettaan, mistä 

voi nähdä hänen arvelleen ja toivoneen järjestön olevan merkittävässä asemassa tule-

vaisuudessa ydinaseiden käytön valvonnassa ja ydinsodan estämisessä: 

Yhdistyneet kansakunnat, ihmiskunnan viimeinen toivo aikana, jona so-

dankäynnin välineet ovat kauan sitten ohittaneet rauhanteon välineet.61 

Kennedy näki YK:n ja kansainvälisten lakien olevan elintärkeitä ihmiskunnan tulevaisuu-

den kannalta. ”Ihmiskunnan viimeinen toivo” oli ääri-ilmaisu, jolla Kennedy pyrki kuvai-

lemaan omaa näkemystään Yhdistyneistä kansakunnista. Ääri-ilmaisuilla pyritään 

useimmiten, joskus liioitellusti, korostamaan jotakin piirteitä kuvaillussa asiassa. Puhuja 

haluaa korostaa niitä piirteitä, jotka ovat tärkeitä hänen argumenttiensa kannalta.62 

Kennedy halusi korostaa YK:n äärimmäisen suurta merkitystä sotien välttämisessä ja sa-

malla saada vahvistuksen aiemmin esittämälleen argumentille, että ydinaseita pitäisi ra-

joittaa juuri kansainvälisten lakien avulla. Ydinaseita rajoittamalla, ”sodankäynnin väli-

neitä” olisi voitu heikentää ja samalla YK:n tehtävä olisi helpottunut. Kennedy näki sotien 

estämisen olevan YK:n tärkein tehtävä, mutta samalla hän häivytti järjestön toimintaan 

liittyvät ongelmat. Presidentin argumentaatio oli todennäköisesti osoitettu niille, jotka 

eivät nähneet YK:n toimintaa tärkeänä tai eivät kannattaneet ydinaseiden rajoittamista. 

Kennedy käytti ensimmäisestä puheestaan presidenttinä suuren osan ydinaseiden ja nii-

den rajoittamisen käsittelyyn, mikä kertoo arvosta, jonka hän asialle antoi. 

 
60 YK:n peruskirja. 
61The United Nations, our last best hope in an age where the instruments of war have far outpaced the 
instruments of peace. Inaugural Address, 20.1.1961. 
62 Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 362–363. 
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Virkaanastujaispuheessa Kennedyn asenne ydinaseisiin liittyviin ongelmiin oli hyvinkin 

optimistinen. Vaikka hän tunnustikin rajoittamattomaan ydinasekilpailuun liittyvät riskit 

ja perusteli näiden avulla tavoitteitaan ydinasekontrollille, pääosin puhe antoi kuulijoille 

kuitenkin kuvan, että ongelmat olivat ratkaistavissa. Toisaalta hän myös toi puheessa 

esille, että Yhdysvallat ei voisi yksin tehdä asialle mitään. Myös muiden ydinasevaltioi-

den, tärkeimpänä Neuvostoliiton, olisi sitouduttava sopimuksiin, jotta ihmiskuntaa uh-

kaava ydinsota voitaisiin lopullisesti välttää. 

Virkaanastujaispuheessa Kennedy käytti kolmea toisistaan eroavaa diskurssia ydin-

aseista puhuessaan. Ensimmäistä näistä nimitän vaarallisen aseen diskurssiksi. Tähän 

diskurssiin kuului, että ydinaseet esitettiin vaarallisina. Aseiden vaarallisuuden vuoksi 

niiden ainakin osittainen rajoittaminen oli Kennedyn mukaan välttämätöntä ihmiskun-

nan pelastumisen kannalta. Diskurssissa ydinaseet merkityksellistettiin lähinnä tuhovoi-

man ja haittojen kautta. Sanavalinnat kuten ”Ihmiskunnan viimeinen sota” ja ”keinot 

kaiken elämän lopettamiseen” edustivat tätä. Tässä diskurssissa ydinaseiden ainoa 

vaara ei ollut ydinsota, vaan myös muut ongelmat, joita niihin liittyi. Virkaanastujaispu-

heessa Kennedy mainitsi näistä esimerkiksi ”aseiden raskaan hinnan”. Aseiden rajoitta-

misen Kennedy toi esiin monta kertaa puheen aikana. 

Hyvin läheinen tämän diskurssin kanssa oli yhteisymmärryksen diskurssi. Siinä ei useim-

miten annettu merkityksiä ydinaseille, vaan niitä käyttäville valtioille. Diskurssissa esi-

tettiin syitä ja perusteluja sille, miksi ydinasevaltioiden oli tärkeä päästä ratkaisuihin, 

joilla aseisiin liittyviä riskejä voitaisiin vähentää. Ilmiselvästi yksi näistä perusteluista oli 

ydinsodan estäminen, jonka vaaroja vaarallisen aseen diskurssissa eritellään. Yhteisym-

märryksen diskurssi kuvaili asioita, jotka voisivat johtaa yhteisymmärryksen löytämi-

seen, mutta sen tarkoituksena oli korostaa myös jo saavutettuja ratkaisuja. Tässä pu-

heessa diskurssia edustivat Kennedyn pyynnöt yhteisiin toimiin ryhtymisestä. Peruste-

luna näille toimi puhtaasti ydinsodan riskien vähentäminen. Kennedy oli vasta astunut 

virkaansa presidenttinä, joten puheessa ei vielä kuvailtu mitään jo saavutettuja ratkai-

suja. Kolmas puheessa nähtävä diskurssi oli pelotteen diskurssi. Se jäi virkaanastujaispu-

heessa vielä vahvasti aseen vaarojen ja rajoittamisen kuvailun jalkoihin. Pelotteen dis-

kurssi ei kuvaillut ydinaseita negatiivisina, vaan keskittyi niiden vaikutukseen hyökkäys-

ten torjujana sekä muihin niiden positiivisiin puoliin. Diskurssi oli nähtävissä Kennedyn 
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kuvaillessa Yhdysvaltojen ”riittävien aseiden” varmistaneen, että niitä ei koskaan käy-

tettäisi. Kennedyn sanojen voidaan ajatella tarkoittaneen, että jos Yhdysvalloilla on tar-

peeksi ydinaseita, mikään muu ydinasevaltio ei uskaltaisi käyttää omia aseitaan sitä vas-

taan, eikä Yhdysvaltojenkaan tarvitsisi koskaan turvautua niihin.  

Vaikka puheen taustalla oli selvä tavoite ydinaseisiin liittyvien riskien vähentämisestä, 

Kennedyn ehdottamat ratkaisut jäivät ympäripyöreiksi. Kimmo Mäkilän tutkimuksen 

mukaan tämä oli kylmän sodan aikana sekä median että poliitikkojen julkisten puheiden 

yleinen ongelma. Ydinaseista keskusteltaessa konkreettiset ratkaisumallit jäivät usein 

taka-alalle, vaikka niihin liittyvistä riskeistä puhuttiinkin paljon.63 Kennedy ehdotti ydin-

aseiden rajoittamista lakien ja sopimusten avulla, mutta ei keskittynyt ratkaisuihin sen 

enempää. Kennedyn virkaanastujaispuhetta on pidetty retorisesti liioittelevana sekä ää-

rimmäisen idealistisena. Puheessaan presidentti korosti välitöntä vaaraa, jonka ydin-

aseet loivat, vaikka niihin liittyvät riskit eivät olleet suurempia kuin ennenkään. Idealismi 

näkyi optimistisuutena Neuvostoliiton hyväntahtoisuutta kohtaan ja siitä, että merkittä-

viä muutoksia ydinaseissa voitaisiin saavuttaa nopealla aikataululla. Toisaalta näitä asi-

oita on pidetty myös syynä reaktiolle, jonka puhe sai aikaan. Eisenhowerin puheet olivat 

tyyliltään arkipäiväsempiä, eivätkä vedonneet yhtä suorasti kansaan.64 Uuden presiden-

tin merkittävästi erilainen virkaanastujaispuhe sai paikalla olevan yleisön haltioihinsa ja 

pian sen jälkeen mielipidemittausten mukaan kolme neljästä amerikkalaisesta suhtautui 

positiivisesti Kennedyyn presidenttinä.65 

1.2. ”Rooli, jota emme voi välttää maailmannäyttämöllä” 

Kymmenen päivää virkaanastujaispuheensa jälkeen Kennedy piti 30.1. perinteisen pre-

sidentin ”Kansakunnan tila” -puheen (State of Union) kongressin istunnossa. Perintei-

sesti presidentin tarkoitus on puheessaan ollut kertoa kongressin jäsenille valtion tilasta 

ja omista toiveistaan tulevaisuudelle. Paikalla ovat tavallisesti sekä Yhdysvaltain edusta-

jainhuoneen että senaatin jäsenet eli koko kongressi ja puhe pidetään kongressitalolla 

 
63 Mäkilä 2007, 279–280. 
64 Windt 1990, 23–24. 
65 Dallek 2003, 326–327. 
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Washington D.C.:ssä.66 Kuten virkaanastujaispuheessa, myös Kansakunnan tila -pu-

heessa Kennedy keskittyi muiden aiheiden ohessa ydinaseisiin. Monissa aiheissa Ken-

nedy jatkoi samoilla linjoilla kuin virkaanastujaispuheessakin. Hän piti edelleen riittävien 

ydinaseiden hallinnan olevan välttämätöntä ydinsodan riskin vähentämiseksi. Riittävän 

ydinasearsenaalin hallinta liittyi myös siihen rooliin, jonka Kennedy näki Yhdysvalloilla 

olevan maailmassa: 

Täyttääksemme roolin, jota emme voi välttää maailmannäyttämöllä – 

meidän on tarkistettava ja arvioitava uudestaan kaikki työkalumme. [-] 

Olemme liikkumassa epävarmojen riskien ja huomattavien sitoumusten ai-

kaan, jossa sekä sotilaalliset että diplomaattiset mahdollisuudet vaativat 

vapaan maailman voiman, joka on tarpeeksi voimakas tehdäkseen kaikista 

hyökkäyksistä turhia.67 

“Rooli, jota emme voi välttää” viittasi Yhdysvaltojen rooliin vapaan maailman suojeli-

jana. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Kennedy mainitsi asian puheissaan. Kennedy häi-

vytti Yhdysvaltojen toimijuuden ja esitti, että valtio oli kuin sattumalta saanut kannetta-

vakseen tämän roolin. Puheesta sai sellaisen kuvan, että asia oli tapahtunut Yhdysval-

loista riippumatta ja Kennedykään ei voinut kuin hyväksyä tämän roolin ja kaiken, mitä 

siihen kuului. Seuraavina vuosina ”Yhdysvallat vapaan maailman suojelijana” -retorii-

kasta tuli tärkeä osa Kennedyn ulkopoliittisia puheita. Rooli toi Yhdysvalloille velvoit-

teita, mutta se samalla antoi oikeutuksen maailman silmissä monille asioille, jotka muu-

toin olisi saatettu nähdä ongelmallisina. Näitä olivat esimerkiksi ydinaseiden hallussa-

pito ja maailman tapahtumien valvominen yhteisen hyvän nimissä.  

”Vapaan maailman voima” tarkoitti Yhdysvaltojen aseita, jotka suojelivat sen liittolaisia 

ja koko vapaata maailmaa. Uhan eli aseiden määrän oli oltava ”tarpeeksi voimakas”, ku-

ten Kennedy sanoi virkaanastujaispuheessaankin. Lisäksi Kennedy sanoi, että näitä 

 
66 Kansakunnan tila -puhe perustuu Yhdysvaltain perustuslakiin, jonka sanamuoto ei kuitenkaan ole si-
tova. Tästä syystä monet presidentit eivät ole pitäneet puhetta paikan päällä, vaan ainoastaan lähettä-
neet etukäteen kongressille viestin luettavaksi istunnossa. Tämä on kuitenkin ollut erittäin harvinaista 
Woodrow Wilsonin ajasta (1913–1921) eteenpäin. Esimerkiksi Kennedyn edeltäjä Eisenhower ei pitänyt 
puhetta. Haltiwanger, J., “The complete history of the U.S. State of the Union addresses”. 28.2.2022. 
67 To fulfill the role we cannot avoid on the world scene – we must reexamine and revise our whole arse-
nal of tools. [-] We are moving into a period of uncertain risk and great commitment in which both the 
military and diplomatic possibilities require a Free World force so powerful as to make any aggression 
clearly futile. Annual Message to the Congress on the State of the Union, 30.1.1961. 
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aseita käytettäisiin hyökkäysten estämiseksi, joka kertoi puheen kuulijoille, että Yhdys-

valtojen aseet olivat tarkoitettu pelkästään puolustautumiseen. Tämä oikeutti osaltaan 

Yhdysvaltojen ydinaseiden olemassaoloa. Kylmän sodan presidenttien retoriikassa täl-

laista näkemystä ydinaseista on nimitetty ”realistiseksi”. Tämän näkemyksen mukaan 

vapaus voittaisi lopulta kommunismin, mutta vain, jos Yhdysvallat olisi tarpeeksi voima-

kas suojellakseen itseään ja liittolaisiaan vaaroilta. Kukaan muu vapaa valtio, kuin Yhdys-

vallat valtavine ydinasearsenaaleineen ei olisi näkemyksen mukaan voinut ottaa tätä 

roolia.68 Puheen perusteella ydinaseiden merkitys oli valtava, koska ”sotilaalliset ja dip-

lomaattiset mahdollisuudet” riippuivat niistä. Samalla Kennedy esitti, että ydinaseiden 

hallussapito liittyi olennaisesti aikaan, jota juuri elettiin. 

Mielenkiintoista puheessa oli, että Kennedy puhui aseiden uudelleenarvioinnista, mutta 

ei maininnut ydinasekontrollia. Eikö aiemmin välttämättöminä pidettyjen aseiden mah-

dollinen rajoittaminen ydinsodan riskien vähentämiseksi olisi juuri tällaista aseiden uu-

delleenarviointia? Ilmeisesti aseiden rajoittamisen suunnittelu ei sopinut puheeseen 

heti sen jälkeen, kun Kennedy oli julistanut Yhdysvaltojen täyttävän siltä vaaditun roolin 

vapaan maailman suojelijana, jolta löytyi riittävät voimat vaarojen torjumiseen. Tämä 

olisi voinut antaa Yhdysvaltojen liittolaisille sellaisen kuvan, että Yhdysvallat vähentäisi 

aseitaan, vaikka sen tehtävänä oli suojella itsensä lisäksi myös monia muita valtioita. 

Yhdysvaltojen rooli ”maailmanpoliisina” tai ”vapaan maailman suojelijana” juontaa juu-

rensa presidentti Trumanin aikaan. Puheessaan maaliskuussa 1947 hän julisti, että Yh-

dysvaltojen oli suojeltava vapaita kansoja aseellisten vähemmistöjen tai ulkopuolisten 

voimien hyökkäyksiltä. Lisäksi Truman halusi, että Yhdysvallat auttaisi vapaita valtioita 

”löytämään oman kohtalonsa”. Hänen toiveensa oli, että annettu apu olisi lähinnä ta-

loudellista, eivätkä hänen sanansa tarkoittaneet, että Yhdysvaltojen pitäisi sotilaallisesti 

puuttua muiden maiden asioihin. Trumanin puheessa sanat muiden maiden auttami-

sesta oli osittain tarkoituksella jätetty epämääräiseksi.69 Raymond Aronin mukaan 1900-

luvun aikana ydinaseita hallussaan pitäneiden valtioiden oli välttämätöntä perustella, 

miksi juuri he olivat sopivia maailman johtamiseen ja ihmiskunnan tuhoon riittävien 

 
68 Aune & Medhurst 2008, 167–168. 
69 Dunbabin 1994, 82–83. 
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aseiden omistamiseen.70 Tähän nojaten voidaan ajatella, että Yhdysvaltojen oli pakko 

ottaa itselleen rooli vapaan maailman suojelijana oikeuttaakseen omien ydinaseidensa 

olemassaolon. Vahvistamalla tätä diskurssia Yhdysvaltojen ei tarvinnut erikseen perus-

tella, mikä oikeus sillä oli toimia vapaiden valtioiden johtajana. Aronin ajatusta soveltaen 

itse ydinaseet toivat tarvittavan oikeutuksen, mutta Yhdysvalloissa nähtiin tarve esittää 

tällaisten diskurssien kautta, minkälainen johtaja maa aikoi olla. 

Kennedy palasi vielä myöhemmin samassa puheessa käsittelemään ydinaseita. Hän ei 

maininnut Yhdysvaltojen roolia maailmanpolitiikassa, vaan puhui yleisemmin rauhan 

säilyttämisestä: 

Jos aiomme ylläpitää rauhaa, tarvitsemme haavoittumattomat ohjusvoi-

mat, jotta mikään hyökkääjä ei voisi edes uhkailla iskulla, joka tuhoaisi 

meidän aseemme ennen kuin me ehtisimme tuhota heidät. 71 

Kennedy mainitsi jälleen ydinaseiden olevan se asia, joka auttoi rauhan säilyttämisessä. 

Vihollinen ei olisi voinut hyökätä Yhdysvaltoja tai sen liittolaisia vastaan, koska se tuhou-

tuisi itsekin vastaiskussa. Kuten virkaanastujaispuheessakin, Kennedy käytti tätä oikeu-

tuksena maansa ydinasearsenaalin olemassaololle. Kuka olisi voinut pitää Yhdysvaltojen 

ydinaseylivoimaa epäoikeutettuna, jos sen avulla estettiin ydinsodan syntyminen? Ken-

nedyn halu korostaa, että Yhdysvaltojen aseet toimivat vain pelotteena ja hyökkäysten 

esteenä vetosi sekä tavallisiin amerikkalaisiin että Yhdysvaltojen liittolaisiin. Kaikki ne, 

jotka toivoivat ydinsodan riskin vähenevän, saivat rohkaisua presidentin puheesta. Toi-

saalta sanat olivat osoitettu myös Neuvostoliitolle. Kennedy lupasi puheissaan Yhdysval-

tojen vastustajille, ettei Yhdysvallat tulisi käyttämään ydinaseita ensimmäisenä, mutta 

hyökkäys sitä tai sen liittolaisia vastaan johtaisi myös hyökkääjän tuhoutumiseen. 

Virkaanastujaispuheessaan Kennedy puhui ydinasevaltioiden yhteisenä vihollisena ”tu-

hon voimista”, mutta nyt hän mainitsi ”vihollisen”, joka voisi hyökätä Yhdysvaltoja tai 

sen liittolaisia vastaan ydinaseita käyttäen. Presidentti ei antanut viholliselle nimeä, 

 
70 Aron 1981, 636. 
71 If we are to keep the peace, we need an invulnerable missile force powerful enough to deter any ag-
gressor from even threatening an attack that he would know could destroy enough of our force to pre-
vent his own destruction. State of Union, 30.1.1961. 
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mutta koska maailmassa oli vasta neljä ydinasevaltiota, joista kolme kuului Natoon,72 

kuulijat tiesivät hänen puhuvan Neuvostoliitosta. Kennedy kuvaili Yhdysvaltojen aseita 

vain puolustukselliseksi ja heidän rooliinsa sopiviksi, kun taas Neuvostoliiton ydinaseista 

hän ei käyttänyt samanlaisia ilmaisuja. Koska hyökkääjä tarkoitti Neuvostoliittoa, pu-

heen kuulijat saivat Neuvostoliiton ydinaseita kuvan, että niitä voitaisiin käyttää hyök-

käyksessä. Tämä loi kontrastin Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton ydinaseiden välille. Kont-

rastien avulla pyritään esittämään kaksi asiaa toistensa vastakohtina oman argumentin 

vahvistamiseksi.73 Kontrasti ei kuitenkaan edustanut kylmälle sodalle ominaista vastak-

kainasettelua, koska Kennedy ei maininnut Neuvostoliittoa nimeltä. 

Ydinasekontrollia Kennedy käsitteli vasta puheen loppupuolella. Hänen sanavalinnois-

taan voidaan kuitenkin nähdä selvästi se, miten tärkeänä hän aihetta piti: 

Olen jo aloittanut toimet aseistariisuntamme laajentamiseksi [-] ja ase-

kontrollista kansallisen käytäntömme keskeisen tavoitteen tekemisen mi-

nun hallintoni alla.74 

Kennedy nimesi asekontrollin yhdeksi hallintonsa päätavoitteista. Tämän takia onkin en-

tistä kummallisempaa, ettei hän maininnut sitä aiemmin käsitellessään aseita. Voi olla, 

että Kennedy piti parempana ensin tehdä selväksi ydinaseiden olevan edelleen tärkeitä 

Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten turvallisuudelle, jotta kuulijoille ei syntyisi kuvaa, että 

hän luopuisi Yhdysvaltojen aseista ilman mitään takeita siitä, että Neuvostoliitto tekisi 

saman. Aiemmat yritykset huomioon ottaen oli oletettavaa, ettei aseistariisunta toteu-

tuisi nopealla aikataululla,75 joten asian ylikorostaminen olisi voinut antaa vääränlaisen 

kuvan puheen kuulijoille. Joka tapauksessa merkittävää monille kuulijoille varmasti oli 

se, että Kennedy sanoi suoraan aseiden rajoittamisen tulevan olemaan hänen kautensa 

tärkeimpiä tavoitteita. Lisäksi hän kertoi, että jonkinlaisia toimia oli jo käynnissä, mikä 

edusti Yhdysvaltojen hyväntahtoisuutta Neuvostoliitolle ja muulle maailmalle.  

 

 
72 Vuonna 1961 ydinasevaltioihin kuuluivat Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton lisäksi Ranska ja Iso-Britan-
nia. Dunbabin 1991, 165. 
73 Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 365. 
74 State of Union, 30.1.1961. 
75 Ambrose 2018, 11–12. 
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Kennedy jatkoi aseiden rajoittamisesta: 

Vaarallinen kilpavarustelu, ja siihen käytettävät valtavat resurssit, ovat 

liian kauan olleet muiden tavoitteidemme tiellä. Meidän on estettävä kil-

pavarustelun leviäminen uusiin maihin, uusiin ydinasevaltioihin ja ulkoa-

varuuden syövereihin.76 

Presidentti esitti rajoittamattoman asevarustelun vaaroja hyvin samalla tavalla kuin vir-

kaanastujaispuheessaankin. Nyt hän ilmaisi myös suoraan huolen siitä, miten asevarus-

telu vaikutti muihin tärkeisiin asioihin: sekä rahalliset että ajalliset resurssit, jotka asei-

siin liittyivät, olivat aina pois jostakin muusta projektista. Toinen huoli oli asevarustelun 

leviäminen muihin valtioihin eli uusien ydinasevaltioiden syntyminen. Samalla ne maat, 

joilla jo oli ydinaseita, alkaisivat kasvattaa asearsenaalejaan, kuten Yhdysvallat ja Neu-

vostoliitto tekivät koko ajan. Viimeisimpänä ydinasevaltioiden joukkoon oli liittynyt 

Ranska vuonna 1960,77 ja vaikka se kuuluikin Yhdysvaltojen Nato-liittolaisiin, tämä loi 

uhan ydinaseiden leviämisestä. Olisiko mitenkään voitu estää uusien maiden ydinko-

keita tai ydinaseiden luovuttamista sellaisille valtioille, joilla niitä ei vielä ollut? Parhaim-

pana vaihtoehtona tässä ja aiemmissa puheissa nousi esiin kansainvälisesti noudatetut 

sopimukset ja lait, joilla estettäisiin ydinaseiden kehittäminen ja luovuttaminen muille 

valtioille. 

Mäkilä havaitsi tutkimuksessaan, että lehtikirjoittelussa esiintyi niin sanottu moraalitto-

man tuhlarin diskurssi. Tätä diskurssia käytettiin kritisoimaan ydinaseisiin liittyvää re-

surssien tuhlausta. Diskurssissa ydinaseiden suurin ongelma ei ollut niiden tuhovoima, 

vaan niihin kuluvat voimavarat, joilla olisi ollut parempiakin käyttötarkoituksia. Mäkilän 

tutkimana ajanjaksona, vuosina 1945–1998, moraalittomiksi tuhlareiksi syytettiin uusia 

ydinasevaltioita, ei koskaan Yhdysvaltoja, Neuvostoliittoa/Venäjää, Isoa-Britanniaa, 

Ranskaa tai Kiinaa, vaikka Mäkilä totesi itsekin, että diskurssi olisi hyvin sopinut tilantei-

siin, joissa puhuttiin suurvaltojen ydinaseista.78 Myös Kennedyn puheissa mainittiin 

ydinaseisiin tuhlatut resurssit. Hän kuitenkin kritisoi myös Yhdysvaltojen ja 

 
76 The deadly arms race, and the huge resources it absorbs, have too long overshadowed all else we must 
do. We must prevent that arms race from spreading to new nations, to new nuclear powers and to the 
reaches of outer space. State of Union, 30.1.1961. 
77 LaFeber 1991, 219. 
78 Mäkilä 2007, 207, 277–278. 
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Neuvostoliiton toimintaa. Hän kertoi ydinaseisin käytettävien resurssien olevan pois 

muista tärkeistä kohteista ja käytti tätä selvästi perusteluna aseistariisunnalle.  

Kennedyn sanat eivät olleet kuitenkaan yhtä teräviä kuin Mäkilän tutkimuksessa määri-

tellyssä diskurssissa. Kennedy ei niinkään halunnut esittää ydinaseiden olemassaoloa ja 

kehittämistä kokonaan moraalittomana. Hänen sanoissaan oli havaittavissa tavoite vä-

hentää aseisiin käytettyjä resursseja tulevaisuudessa. Moraalittomuudesta olisi voitu 

puhua vasta, jos ongelmalle ei tehtäisi mitään tulevina vuosina. Moraalittoman tuhlarin 

diskurssista Kennedyn sanavalinnat erotti myös se, että Kennedy näki ydinaseisiin liitty-

vän myös hyviä puolia ja resurssien tuhlaamisen lisäksi muitakin riskejä, toisin kuin me-

dian edustajat.79 Näin ollen ydinaseiden merkityksellistäminen pelkästään niihin kulu-

neiden resurssien kautta ei muodostanut Kennedyn puheissa omaa diskurssiaan. 

Ratkaisuksi asevarustelun kiihtymiselle presidentti ehdotti neuvotteluja suostuvaisten 

valtioiden kesken.80 Tämä oli melko ympäripyöreä toteamus, mutta Genevessä oli käyty 

ajoittain neuvotteluja ydinaseiden rajoittamiseksi vuoden 1958 ydintestien lopettami-

sesta asti,81 joten Kennedyn sanojen voidaan olettaa tarkoittaneen neuvottelujen jatka-

mista uudella innolla ja päämäärätietoisuudella. Kuten virkaanastujaispuheen kohdalla-

kin, presidentillä ei ollut esittää konkreettisia ehdotuksia ydinaseiden rajoittamiseksi. 

Puheen lopussa Kennedy siirtyi käsittelemään Yhdistyneitä Kansakuntia: 

Meidän on lisättävä tukeamme Yhdistyneille Kansakunnille välineenä kyl-

män sodan lopettamiseen, eikä taisteluareenana sen taistelemiseen.82 

Puheen sanoma YK:sta oli sama kuin virkaanastujaispuheenkin. Kennedy näki järjestön 

tulevaisuudessa sotien ehkäisijänä ja kansainvälisten ydinasekontrollia määrittelevien 

lakien ja sopimusten valvojana. Hän ei yhdistänyt YK:ta niin selvästi ydinaseiden rajoit-

tamiseen kuin edellisessä puheessaan. ”Kylmän sodan lopettamisen” voidaan kuitenkin 

nähdä tähdänneen juuri ydinsodan uhan lopettamiseen. Vaikka YK olisi voinut toimia 

keinona kylmän sodan osapuolten rauhanomaiselle yhteistyölle, siitä tuli pian perusta-

misensa jälkeen 1940-luvun lopussa paikka suurvaltojen väittelyille. Molemmat puolet 

 
79 Mäkilä 2007, 206–211.   
80 State of Union, 30.1.1961. 
81 LaFeber 1991, 219. 
82 “An instrument to end the Cold War instead of an arena in which to fight it”. State of Union, 
30.1.1961. 
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käyttivät pitkiä puheenvuoroja YK:n yleiskokouksissa toisen kritisoimiseen. Usein suur-

valtojen puheet oli tarkoitettu enemmän oman julkisuuskuvan kiillottamiseen kansain-

välisen yleisön silmissä kuin todellisten ratkaisujen löytämiseen.83 Kennedy osoitti sa-

noillaan, että tällainen järjestön toiminnan kannalta vahingollinen kehitys ei tulisi jatku-

maan, ainakaan hänen hallintonsa toimesta. 

Kennedy ei puhunut pitkään YK:n merkityksestä, vaan siirtyi yleisempiin kylmän sodan 

aiheisiin: 

Kun luonto tekee meistä kaikista luonnollisia liittolaisia, voimme näyttää, 

että suotuisat suhteet ovat mahdollisia, myös niiden kanssa, joiden kanssa 

olemme syvästi eri mieltä – tämän on jonakin päivänä oltava maailman-

rauhan ja maailmanlain perusta.84 

Puhe ”luonnollisista liittolaisista” kertoi Kennedyn uskoneen, että kaikilla maailman ih-

misillä oli yhteiset intressit, koska kaikki elivät samalla planeetalla. Hän sai näin perus-

teltua edelleen, miksi ydinaseiden rajoittaminen oli koko maailman intressi. Kaikkien 

maailman ihmisten esittäminen yhtenä ryhmänä antoi hänen sanoilleen auktoriteettia, 

eikä kukaan kuulijoista varmasti voinut väittää, että joku olisi hyötynyt maailman tuhou-

tumisesta. Kennedy oli valmis yhteistyöhön myös niiden kanssa, joiden kanssa Yhdysval-

lat oli ”syvästi eri mieltä” – kommunistien. Tämä erimielisyys ulottui valtiojärjestelmän 

ja aatteiden lisäksi ydinaseisiin suhtautumiseen. Ainakin Kennedyn mukaan Neuvosto-

liitto olisi saattanut käyttää aseitaan hyökkäämiseen, toisin kuin Yhdysvallat. Kylmän so-

dan osapuolten oli kuitenkin päästävä yhteisymmärrykseen ”maailmanlain” luomiseksi. 

Voidaan olettaa, että Kennedyn mielessä tämä sisälsi myös ydinaseita rajoittavia lakeja. 

Sanoillaan presidentti halusi kertoa, että Yhdysvallat oli valmis neuvotteluihin, eikä tulisi 

luovuttamaan, koska panoksena oli koko maailman yhteinen turvallisuus.  

Termi ”luonnolliset liittolaiset” erosi Kennedyn käytössä monien muiden Yhdysvaltojen 

presidenttien retoriikasta. Yleensä sillä tarkoitetaan valtioita, jotka yhteisen historian tai 

läheisen sijainnin takia ovat luontevia liittolaisia Yhdysvalloille. Näitä ovat esimerkiksi 

 
83 Sayward 2017, 21. 
84 Where nature makes natural allies of us all, we can demonstrate that beneficial relations are possible 
even with those with whom we most deeply disagree – and this must someday be the basis of world 
peace and world law. State of Union, 30.1.1961. 
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Ranska, Britannia tai Kanada.85 Kennedy taas käytti termiä kaikista maailman valtioista, 

myös Neuvostoliitosta. Tämä kertoikin, että ydinsodan uhan takia Yhdysvaltojen ja Neu-

vostoliiton oli järkevää, ellei jopa välttämätöntä, parantaa suhteitaan ja selvittää välisi-

ään ristiriitoja. Ydinaseiden aikakaudella Kennedy näki kahden suurvallan sijaitsevan 

liian lähellä toisiaan, jotta niiden ei tarvitsisi yrittää välttää ydinsodan mahdollisuutta.  

Presidentin tammikuun puheissa ydinaseet olivat olennaisessa roolissa. Merkittävää on, 

että Kennedy sanoi Kansakunnan tila -puheessaan asekontrollin olevan hänen hallin-

tonsa tärkeimpiä tavoitteita. Ydinaseiden rajoittamisen perustelu oli Kennedyn puheissa 

hyvin keskeinen teema. Hänen sanansa oli osoitettu sekä Yhdysvaltojen liittolaisille että 

vastustajille, mutta usein myös täysin tavallisille amerikkalaisille. Tammikuussa Kenne-

dyn näkemykset ydinaseiden rajoittamisesta olivat vielä monilla tavoin hyvin optimisti-

sia. Hänen puheidensa perusteella monet aseisiin liittyvät ongelmat olisivat olleet hel-

posti ratkaistavissa neuvotteluiden ja sopimusten avulla. Toisaalta Kennedy ei mainin-

nut tammikuuna aikana kertaakaan vuoden 1958 ydinsulkua, joten hän ymmärsi, että 

asevarustelua rajoittavan sopimuksen pitäisi olla sellainen, jonka noudattamista voitai-

siin valvoa. On vaikea sanoa, epäilikö hän juuri Neuvostoliiton aikovan rikkovan sopi-

musta, vai olivatko hänen epäilynsä sopimuksen sitovuutta kohtaan yleisempiä.  

Puheiden perusteella Kennedyn suhtautuminen Neuvostoliittoon vuoden 1961 alussa 

oli varovaisen positiivista. Hänen puheissaan ei esiintynyt kylmän sodan ajalle ominaista 

vastakkainasettelua, ainakaan selkeästi. Virkaanastujaispuheessaan Kennedy korosti, 

että molempien kylmän sodan osapuolten olisi sitouduttava samoihin toimiin ja tavoit-

teisiin, jotta ydinaseisiin liittyvät ongelmat pystyttäisiin ratkaisemaan. Kansakunnan tila 

-puheessa Neuvostoliitto oli vähemmän esillä, mutta Kennedyn voidaan ajatella viitan-

neen koko ajan sekä Yhdysvaltoihin että Neuvostoliittoon, vaikka hän ei sanonutkaan 

”molemmat puolet”, kuten virkaanastujaispuheessaan. Kun hän puhui ”meistä” hän 

näyttäisi viitanneen myös Neuvostoliittoon. 

Puheillaan Kennedy kertoi amerikkalaisille, mitä hänen virkakaudeltaan voitaisiin odot-

taa. Hänen optimistinen otteensa saattoi olla tarkoitettu rohkaisemaan niitä, jotka näki-

vät ydinsodan uhan väistämättömänä. Toisaalta se saattoi kertoa juuri virkaansa 

 
85 Aune & Medhurst 2008, 162. 
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nousseen presidentin asenteesta. Kennedy saattoi itsekin toivoa, että Yhdysvaltojen ja 

Neuvostoliiton suhteiden parantuminen jatkuisi ja johtaisi myös konkreettisiin ydin-

aseita rajoittaviin toimiin. Ainakin puheissaan hän ojensi kätensä Neuvostoliittoa kohti 

ja tarjosi yhteistyötään. Yhdysvaltojen liittolaisille virkaanastujaispuheen sanoma oli, 

että ydinaseisiin liittyville ongelmille pyrittäisiin tekemään jotain, mutta Yhdysvallat ei 

sortuisi yksipuoliseen aseistariisuntaan, vaan säilyttäisi ”riittävät” ydinaseet käytettävis-

sään. Tämä oli mieleen niille, jotka luottivat Yhdysvaltojen ydinohjusten ja muiden asei-

den pitävän myös oman valtionsa turvassa. Niille kuulijoille, jotka eivät halunneet Yh-

dysvaltojen heikkenevän aseistariisunnan myötä, Kennedy pyrki korostamaan ydinasei-

siin liittyviä ongelmia ja perustelemaan kansainvälisten lakien tarvetta. Erityisesti Kan-

sakunnan tila -puhe pyrki rohkaisemaan Yhdysvaltojen liittolaisia, että suurvalta käyt-

täisi voimaansa myös niiden turvallisuuden turvaamiseen. 

Kansakunnan tila -puheessa oli nähtävissä monia samoja diskursseja kuten virkaanastu-

jaispuheessakin. Molemmissa esiintyi vaarallisen aseen diskurssi. Kansakunnan tila -pu-

heessa Kennedy ei kuitenkaan niinkään korostanut aseiden tuhovoimaa, vaan muita nii-

hin liittyviä ongelmia, kuten kilpavarustelun kiihtymistä. Aiemmin mainitussa Kimmo 

Mäkilän väitöskirjassa esitellään melko samankaltainen ydinaseuutisoinnissa esiintynyt 

diskurssi, tuhoavan aseen diskurssi. Diskurssi liittyy erityisesti ydinaseiden ja niiden val-

tavan tuhovoiman negatiiviseen kuvailuun. Se on Mäkilän tutkimuksen mukaan yksi ylei-

simmistä tavoista, joilla lehtikirjoituksissa merkityksellistettiin ydinaseita. Se esiintyi leh-

dissä koko Mäkilän tutkiman aikavälin 1945–1998. Tutkimuksessa on ydinaseiden tuho-

voimaan liittyen muodostettu myös tehokkaan aseen diskurssi. Sen suhtautuminen 

ydinaseiden tuhovoimaan on myönteisempi. Diskurssin kautta ydinaseita kuvailtiin ihai-

levasti ja pitäen niitä jopa sodankäyntiin käyttökelpoisina.86 Tällaista diskurssia ei kui-

tenkaan esiintynyt lainkaan Kennedyn puheissa. Mäkilä on havainnut, että diskurssi oli 

käytössä lähinnä kylmän sodan alkuvuosina ja 1960-luvulle tultaessa se oli kadonnut.87 

Samassa tutkimuksessa esiintyvä moraalittoman tuhlarin diskurssi sisältyy tässä tutki-

muksessa muotoiltuun vaarallisen aseen diskurssiin, tuhlattujen resurssien ollessa yksi 

vaaroista, joita aseisiin liittyy. 

 
86 Mäkilä 2007,  
87 Mäkilä 2008, 170–171, 184–185. 
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Yhteisymmärryksen diskurssi oli Kansakunnan tila -puheessa vähemmän näkyvillä kuin 

Kennedyn virkaanastujaispuheessa. Yhteisien ponnistuksien korostamisen sijaan Ken-

nedy kuvaili suurvaltojen olevan ”luonnollisia liittolaisia”, mikä oli sekä syy että mahdol-

lisuus toimia yhteistyössä aseiden rajoittamiseksi. Yhteisymmärryksen ja vaarallisen 

aseen diskurssit esiintyivät usein yhdessä Kennedyn kuvaillessa ydinaseisiin liittyviä vaa-

roja, ja samalla vahvasti perustellessa, miksi niiden rajoittaminen oli välttämätöntä. 

Konkreettisia ehdotuksia aseiden rajoittamiseksi ei kuvailtu kummassakaan tammikuun 

puheessa. 

Kansakunnan tila -puheessa pelotteen diskurssin korvasi osittain suojelijan diskurssi. Se 

merkityksellisti Yhdysvallat oikeudenmukaiseksi vapaan maailman suojelijaksi. Diskurssi 

liittyi läheisesti ydinaseisiin, koska useimmiten ydinaseet olivat juuri se keino, jolla Yh-

dysvallat saattoi diskurssin mukaan suojella ystäviään. Diskurssiin kuului olennaisesti Yh-

dysvaltojen rooli, jota maa ei Kennedyn mukaan ”voinut välttää”. Hänen mukaansa oli 

tärkeää, että Yhdysvalloilla oli tarpeeksi voimakkaita aseita vapaan maailman suojeluun. 

Diskurssissa voitiin nähdä paljon yhtymäkohtia pelotteen diskurssiin, mutta suojelijan 

diskurssille oli olennaista, että Yhdysvallat, eivät vain sen ydinaseet, oli aktiivinen toi-

mija. Vapaan maailman suojelijan oli tärkeä tehdä muutakin kuin vain pelotella mahdol-

lisia hyökkääjiä. Se pyrki aktiivisesti estämään ydinsodan syttymistä muun muassa neu-

vottelemalla muiden ydinasevaltioiden kanssa. Erityisen oikeudenmukaisen kuvan Yh-

dysvalloista antoi Kennedyn lupaus, että hänen maansa olisi valmis neuvottelemaan 

myös niiden kanssa, joiden kanssa Yhdysvallat oli eri mieltä.  

Matti Viitasaaren tutkimalla Kennedyn puheissa näkyneellä ”amerikkalaisten tehtävällä” 

on paljon yhteisiä piirteitä suojelijan diskurssin kanssa. Molemmat painottivat maail-

manrauhan puolustamista ja Yhdysvaltojen erityistä roolia siinä. ”Amerikkalaisten teh-

tävä” kattoi myös vapauden ja demokratian puolustamisen sekä laajemmin ideologisen 

taistelun Neuvostoliiton kanssa.88 Näin ollen voidaan sanoa, että tapa, jolla Kennedy ha-

lusi esittää Yhdysvallat oikeudenmukaisena liittyen ydinaseisiin ja niiden rajoittamiseen, 

näkyi myös monissa muissa ulkopoliittisissa aiheissa, joita Kennedy käsitteli puheidensa 

aikana. Yhdysvaltojen erityinen rooli ei siis liittynyt vain ydinaseisiin. 

 
88 Viitasaari 2015, 95–97. 
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Pelotteen ja suojelijan diskurssit olivat Kennedyn puheissa ne diskurssit, joiden kautta 

ydinaseita pääosin merkityksellistettiin myönteisesti. Näin ollen Mäkilän tutkimuksessa 

esitellyistä diskursseista tieteellisen keksinnön, mullistajan sekä suuren saavutuksen dis-

kurssien kanssa samankaltaisia merkityksellistämisiä tekeviä diskursseja ei esiintynyt 

lainkaan Kennedyn puheissa. Kaikki nämä esittelivät ydinaseet osin tai kokonaan positii-

visesta näkökulmasta. Osa näistä oli Mäkilän mukaan näkyvissä vain kylmän sodan 

alussa, eivätkä ne silloinkaan olleet hallitsevassa asemassa.89 Ei ole siis yllättävää, että 

Kennedyn puheista ei voida havaita samankaltaisia merkityksellistämisiä kuin lehtikir-

joittelusta. Lisäksi lehtikirjoittelu voi olla monipuolisempaa ja sisältää laajemmin erilaisia 

näkökulmia kuin suurvallan presidentin puheet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
89 Mäkilä 2008, 168–169. 
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2. ”Toiveemme ydinaseiden leviämisen lopettamisesta ovat otta-

neet merkittävän iskun” – Ensimmäiset vaikeudet 

Tammikuun puheidensa jälkeen presidentti Kennedy mainitsi ydinaseet laajemmin pu-

heissaan vasta kesällä 1961. Sitä ennen hän keskittyi puhumaan Amerikan mantereen 

yhteistyöstä ja ”Rauhanjoukkojen” perustamisesta.90 Erityisesti Edistyksen liiton (Alli-

ance for Progress) perustaminen oli Kennedyn puheiden perusteella hänen hallintonsa 

keskeinen tavoite.91 Muita aiheita hänen puheissaan keväällä 1961 olivat tasa-arvo, af-

roamerikkalaisten kansalaisoikeudet Yhdysvalloissa ja koulutus.92  

Yksi merkittävimmistä ulkopoliittisista tapahtumista, joka ajoittui tammikuun ja kesän 

1961 väliin, oli Sikojenlahden maihinnousu. Kuubassa tapahtunut vuoden 1959 vallan-

kumous oli nostanut Fidel Castron valtion johtajaksi, mikä aiheutti huolta Yhdysvalloissa 

muista samanlaisista vallankumouksissa Amerikassa. Kuuban edellinen johtaja Fulgencio 

Batista oli ollut Yhdysvaltojen liittolainen, Castro taas halusi lopettaa Kuuban riippuvai-

suuden Yhdysvalloista. Ennen vallankumousta monet Kuuban luonnonvaroista ja yrityk-

sistä olivat olleet yhdysvaltalaisten käsissä, ja suurvalta oli puuttunut Kuuban politiik-

kaan välillä myös sotavoimiensa avulla.93 Monet amerikkalaiset näkivät Kuuban vallan-

kumouksen positiivisena kehityksenä maan hallinnossa, kun kansa otti vallan korruptoi-

tuneelta diktaattorilta. Vasta kun Castron suorittamat uudistukset alkoivat saada sosia-

listisia piirteitä, kuten omaisuuden kansallistamista ja totalitarismia, mielipiteet alkoivat 

muuttua.94 

Tullessaan presidentiksi Kennedy sai tietää CIA:n suunnitelleen hänen edeltäjänsä ai-

kana Castron syrjäyttämistä. Uusi presidentti hyväksyi suunnitelman, jonka mukaisesti 

CIA aseisti ja koulutti kuubalaisista pakolaisista koostuvaa joukkoa Kuubaan hyökkää-

miseksi huhtikuussa 1961.95 Sikojenlahdella (Bay of Pigs) tapahtunut maihinnousu kui-

tenkin epäonnistui ja Kennedy päätti lopulta olla antamatta ratkaisevaa ilmatukea kuu-

balaisille, jotta yhdysvaltalaiset sotilaat eivät joutuisi vaaraan. Presidentti otti julkisesti 

 
90 Dallek 2003, 339–342. 
91 Liitto tähtäsi Yhdysvaltojen ja Latinalaisen Amerikan valtioiden läheisempään talousyhteistyöhön ja 
erityisesti niiden talousjärjestelmien samankaltaistamiseen. Henriksson 2021, 682. 
92 Dallek 2003, 330–332. 
93 LaFeber 1991, 207–209.  
94 Henriksson 2021, 677. 
95 Henriksson 2021, 678, 680. 
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vastuun hyökkäyksestä ja se oli isku hänen vakuuttavasti alkaneelle kaudelleen. Maihin-

nousun torjuminen lisäsi Castron suosiota Kuubassa ja sitoi hänet entistä turvallisemmin 

valtaan.96 Se antoi myös yhden syyn Castrolle parantaa suhteitaan Yhdysvaltojen pää-

vastustajan, Neuvostoliiton kanssa ja lisätä hallintonsa toimiin entistä enemmän kom-

munistisia piirteitä.97 

Tässä luvussa käsittelen kolmea ydinaseiden kannalta olennaista puhetta, jotka Kennedy 

piti vuoden 1961 aikana. Puheiden yhdistävä tekijä oli, että kaikki niistä käsittelivät vai-

keuksia, joita Kennedy kohtaisi ensimmäisen presidenttivuotensa aikana. Hän oli käsi-

tellyt ydinaseita tammikuun puheissaan melko optimistisesti, mutta näiden puheiden 

aikana samanlaista suhtautumista ei ollut nähtävissä. Kesäkuun 1961 puheessaan Ken-

nedy raportoi Euroopan-matkastaan, joka ei ollut sujunut aivan hänen toiveidensa mu-

kaan. Heinäkuussa hän kertoi puheessaan Berliinin kriisistä, joka oli alkanut suurvaltojen 

erimielisyydestä. Syyskuussa Kennedy piti YK:n yleiskokouksessa puheen, joka käsitteli 

muiden aiheiden ohella Neuvostoliiton uudelleen aloittamia ydinkokeita. Näissä kol-

messa puheessa oli nähtävissä, että Kennedyn suhtautuminen ydinaseisiin liittyviin on-

gelmiin muuttui merkittävästi verrattuna hänen ensimmäisiin puheisiinsa. Hänen oli luo-

vuttava toiveistaan, että ydinaseiden rajoittaminen onnistuisi helposti suurvaltojen yh-

teisymmärryksessä. 

2.1. Vastakkainasettelu syvenee – Wienin tapaaminen 

Kennedy piti 6.6.1961 radiossa ja televisiossa esitetyn puheen, jossa hän raportoi juuri 

päättyneestä matkastaan Euroopassa. Viikon kestäneellä matkallaan hän tapasi kahden 

kesken länsimaiden johtajia sekä Neuvostoliiton johtajan Nikita Hruštšovin. Ydinaseiden 

kannalta olennaisinta puheessa oli osuus, jossa Kennedy kertoi Wienissä järjestetystä 

kaksipäiväisestä kokouksesta. Wienissä Kennedy keskusteli Hruštšovin kanssa monista 

ulkopolitiikkaan liittyvistä aiheista, muun muassa ydinasekontrollista. Kennedy koki tä-

män olleen tapaamisen pääaihe, mutta Hruštšov halusi keskustella erityisesti Berliinin 

tilanteesta.98  

 
96 LaFeber 1994, 216–217. 
97 Henriksson 2021, 678. 
98 Snead 2012, 82–83. 
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Puheen alussa Kennedy kertoi kuulijoilleen, mikä oli ollut hänen matkansa tarkoitus: 

Ennen kaikkea kaksi Yhdysvaltojen ulkopoliittista tavoitetta olivat matkan 

syynä: Vapaan maailman yhtenäisyys, jonka voima pitää meidät kaikki tur-

vassa, ja lopulta pysyvän rauhan saavuttaminen.99 

Sanojen tarkoitus oli pääasiassa kertoa yksinkertaisesti, mihin presidentti oli pyrkinyt ta-

paamalla kahdenkeskisesti muiden valtioiden johtajia. Kennedy mainitsi kahden tavoit-

teensa olleen samalla Yhdysvaltojen ulkopoliittisia tavoitteita. Näin hän sai vakuutettua 

kuulijoitaan, että näiden samojen tavoitteiden saavuttamista edistettäisiin myös tule-

vaisuudessa. Jos presidentti ei olisi maininnut tavoitteiden olleen valtion ulkopoliittisia 

tavoitteita, kuulijoille olisi voinut pahimmillaan syntyä kuva, että matkan tavoitteet oli-

vat irrallisia Kennedyn hallinnon muusta toiminnasta. ”Pysyvään rauhaan” sisältyi ydin-

aseiden rajoittaminen, jonka Kennedy oli nimennyt hallintonsa tärkeimpien tavoitteiden 

joukkoon tammikuussa. 

Kiinnostavasti Kennedy mainitsi ”vapaan maailman yhtenäisyyden” pitävän maailman 

turvassa, vaikka Kansakunnan tila -puheessaan hän oli kertonut Yhdysvaltojen ja sen 

aseiden olevan yksin vapaan maailman suojelija. Voi olla, että Kennedy ei halunnut ky-

seenalaistaa muiden länsimaiden johtajia tai esiintyä heidän johtajanaan. Hän pyrki ko-

rostamaan lännen yhtenäisyyden merkitystä, eikä Yhdysvaltojen voimaa ja roolia, mistä 

hän oli puhunut tammikuussa. Vaikka ydinaseet eivät vielä tässä kohdassa puhetta ol-

leetkaan esillä, Kennedy saattoi tarkoittaa ”vapaan maailman yhtenäisyydellä”, että län-

simaiden, joilla oli ydinaseita hallussaan, oli otettava yhtenäinen linja sekä ydinaseisiin 

että Neuvostoliittoon. Vaikka siis Yhdysvallat esiintyi vapaan maailman suojelijana, se 

tarvitsi todellisuudessa muiden länsimaisten ydinasevaltioiden liittolaisuuden pitääk-

seen maailman turvassa. Kennedy todennäköisesti tiedosti, että puhe, jossa hän kertoi 

tapaamisistaan muiden valtioiden johtajien kanssa, kiinnosti ihmisiä myös ulkomailla. 

Tämä vaikutti hänen sanavalintoihinsa vapaasta maailmasta ja siitä, mikä sen piti tur-

vassa.  

 
99 Two aims of American foreign policy, above all others, were the reason for the trip: The unity of free 
world, whose strength is the security of us all, and the eventual achievement of lasting peace. Radio and 
Television Report to the American People on Returning from Europe, 6.6.1961. 
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Toiseen mainitsemistaan tavoitteista Kennedy pyrki erityisesti kaksipäiväisessä tapaami-

sessa Wienissä, johon osallistui myös Neuvostoliiton johtaja. Hän kuvaili tapaamista 

Wienissä: 

Ne kaksi päivää sujuivat hillityissä merkeissä. Kumpikaan puoli ei esittänyt 

epäkohteliaisuuksia tai menettänyt malttiaan, uhkauksia tai vaatimuksia 

ei esitetty kummaltakaan puolelta.100 

Kennedyn yritti sanoillaan luoda neuvotteluista onnistuneen kuvan, vaikka hän ei mai-

ninnutkaan niiden sisällöstä mitään. Vaikka tapaamisen sujuminen ”hillityissä mer-

keissä” ei kertonutkaan kuulijoille juuri mitään, presidentin voidaan ajatella pyrkineen 

rauhoittamaan kuulijoitaan.  Kennedy halusi mahdollisesti kertoa tapaamisen yleisestä 

ilmapiiristä, koska hän oli tammikuun puheissaan tehnyt selväksi, että Yhdysvallat ei yk-

sin voisi saavuttaa niitä tavoitteita, joita Kennedyn hallinnolla oli. Vain ”molemmat puo-

let” voisivat yhdessä onnistua rajoittamaan ydinaseita ja niihin liittyviä vaaroja. Kuuli-

joita varmasti rauhoitti tietää, ettei tapaamisessa ollut esitetty uhkauksia tai muitakaan 

epäkohteliaisuuksia, koska tällaiset asiat kahden ydinasevaltion välillä olisivat olleet vaa-

rallisia ja aseiden rajoittamisen kannalta epätoivottuja. 

Kennedyn kuvaus pääosin rauhallisesti sujuneista neuvotteluista ei ollut kuitenkaan täy-

sin totuudenmukainen. Todellisuudessa Hruštšov oli tyytymätön Yhdysvaltojen suunni-

telmasta sijoittaa Jupiter-ydinohjuksia Italiaan ja Turkkiin. Hän esitti Kennedylle uhkauk-

sen jaetun Berliinin tulevaisuudesta ja pyrki monin tavoin esiintymään tapaamisen joh-

tavana osapuolena.101 Jupiter-ohjusten sijoittaminen niin lähelle Neuvostoliittoa vaikutti 

itse asiassa myöhemmin Hruštšovin päätökseen sijoittaa omia ohjuksiaan Yhdysvaltojen 

läheisyyteen Kuubaan.102 Myös huhtikuussa tapahtunut Sikojenlahden maihinnousu ai-

heutti tapaamisessa jännitteitä johtajien välille.103 Kennedy piti kuitenkin parempana 

olla mainitsematta näitä asioita puheessa, vaikka yksityisesti kommentoikin Hruštšovin 

”lyöneen hänestä ilmat pihalle”104.  

 
100 It was very sober 2 days. There was no discourtesy, no loss of tempers, no threats or ultimatums by 
either side. On Returning from Europe, 6.6.1961. 
101 Nash 1997, 98–101. 
102 Lebow & Stein 1994, 72–73. 
103 Henriksson 2021, 682. 
104 Williamson 2012, 87. 
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Tapaamiset eurooppalaisten liittolaisten kanssa eivät nekään sujuneet aivan suunnitel-

mien mukaan. Yhteistä strategiaa Berliinin tilanteeseen ei saavutettu ja osa johtajista 

ihmetteli Kennedyn halua puhua heidän kanssaan kahdenkeskisesti, eikä järjestää yh-

teistä tapaamista.105 Matkan suurin hyöty ”vapaan maailman yhtenäisyydelle” oli sym-

bolinen. Kuvat, joissa Kennedy esiintyi muiden länsimaiden kokeneiden johtajien, kuten 

Ranskan presidentti Charles De Gaullen, rinnalla kiersivät ympäri maailmaa ja saivat 

matkan näyttämään onnistuneemmalta kuin se todellisuudessa oli.106 Jättämällä matkan 

ongelmat mainitsematta hän pyrki selvästi rauhoittelemaan kuulijoitaan, jotka pelkäsi-

vät ydinsotaa ja uskoivat, että ongelmat olisivat selvitettävissä neuvottelujen avulla. 

Kuulijoille olisi ollut raskasta kuulla, että Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen johtajien ta-

paaminen oli vain lisännyt jännitteitä niiden poistamisen sijaan, eikä vapaa maailmakaan 

ollut sen yhtenäisempi kuin ennenkään. Kennedy ei ylipäätään selvästikään halunnut 

tunnustaa matkansa olleen ulkopoliittisesti melko yhdentekevä. 

Vaikka Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton pahimmat erimielisyydet jätettiinkin puheen ul-

kopuolelle, siitä oli jonkin verran nähtävissä, miten Kennedy pettyi tapaamisen lopputu-

lokseen, erityisesti ydinasekontrolliin liittyen. Hän pyrki keskittymään tapaamisen posi-

tiivisiin puoliin: 

Ainakin kommunikaatiokanavat saatiin avattua, ainakin vaarallisten vir-

hearviontien mahdollisuus molemmilla puolilla on nyt pienempi.107 

Kennedy piti suuressa arvossa sitä, että keskusteluyhteys hänen ja Neuvostoliiton johta-

jan välillä oli nyt avattu, vaikka tapaamisessa ei sinänsä saavutettu suurempia edistysas-

kelia. Suurvaltojen johtajien tapaaminen oli totta kai merkittävä asia, mutta Kennedy 

yritti saada sen näyttämään tärkeämmältä kuin se olikaan. “Vaarallisilla virhearvioin-

neilla” Kennedy tarkoitti toisen puolen tekojen tulkitsemista väärin, joka voisi olla ris-

kialtista ja johtaa jopa ydinsotaan. Hänen mukaansa neuvotteluilla ja yhteydenpidolla 

tällaisia riskejä voitaisiin pienentää. 

 
105 Williamson 2012, 84–87. 
106 Dallek 2003, 397. 
107 At least the channels of communications were opened more fully, at least the chances of a dangerous 
misjudgment on either side should now be less. On Returning from Europe, 6.6.1961. 
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Kennedyn mainitsema suurvaltajohtajien välisten ”kommunikaatiokanavien avaami-

nen” olikin tarpeellista. Hruštšov oli ollut läheisessä vuorovaikutuksessa Kennedyn edel-

täjän Eisenhowerin kanssa ja hän vieraili Neuvostoliiton johtajille harvinaisesti Yhdysval-

loissa vuonna 1959. Vierailun aikana ei saatu tehtyä merkittäviä sopimuksia, mutta joh-

tajat näkivät hyvien suhteiden mahdollisuudet ja Eisenhowerin oli tarkoitus vierailla 

Neuvostoliitossa lähitulevaisuudessa.108 Hruštšov piti edellistä presidenttiä realistina, 

jonka kanssa neuvottelut esimerkiksi ydinaseiden rajoittamisesta voisivat tuottaa konk-

reettisia tuloksia. Vaikka muut Neuvostoliiton ministerineuvoston jäsenet suhtautuivat 

skeptisesti tähän uudenlaiseen näkemykseen Yhdysvaltojen presidentistä, Hruštšovin ja 

Eisenhowerin aikana suurvallat olivat yksimielisiä ydinkokeiden lopettamisesta. Johta-

jien hyvät välit kestivät U2-välikohtaukseen asti keväällä 1960.109 Siitä eteenpäin aina 

Wienin kokoukseen asti suurvaltojen johtajien välinen yhteydenpito oli olematonta.110 

Tästä johtuen Kennedyn ja Hruštšovin ensimmäinen tapaaminen oli merkittävä maiden 

suhteiden tulevaisuudelle, vaikka mitään konkreettista sillä ei saatukaan aikaan. 

Kennedy yhdisti tapaamisen yleisempään keskusteluun suurvaltojen ydinaseista ja nii-

den käytöstä: 

Luulen, että olimme molemmat siellä, koska ymmärrämme, että molem-

milla valtioilla on kyky aiheuttaa niin valtavaa vahinkoa toiselle, että sel-

laista sotaa voidaan ja tulee välttää, jos mahdollista, koska se ei ratkaisisi 

mitään kiistaa tai todistaisi mitään oppia paremmaksi.111 

Kennedy korosti, että molemmat johtajat olivat olleet halukkaita osallistumaan tapaa-

miseen. Tämä kertoi, että molemmilla puolilla nähtiin ongelmat, joita ydinaseisiin liittyi. 

Kennedy ei enää käyttänyt aivan yhtä vahvasti ydinasevaltioista yhteistä kategoriaa kuin 

tammikuussa, mutta hän halusi joka tapauksessa korostaa, että ydinsodan välttäminen 

oli molempien puolien etu. Kennedy halusi painottaa kuulijoilleen, että ydinaseiden 

käyttö ei olisi koskaan ratkaisu ongelmiin, koska niiden käyttäminen johtaisi molempien 

 
108 Dunbabin 1994, 216–217. 
109 Baglione 1999, 28–29. 
110 Baglione 1999, 41–42. 
111Both of us were there, I think, because we realized that each nation has the power to inflict enormous 
damage upon the other, that such a war could and should be avoided if at all possible, since it would set-
tle no dispute and prove no doctrine. On Returning from Europe, 6.6.1961. 
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puolien tuhoutumiseen. Sanat ”se ei todistaisi mitään oppia paremmaksi” oli osoitettu 

juuri Neuvostoliitolle ja sen johtajalle. Kylmä sota oli myös ideologioiden taistelu ja Ken-

nedy saattoi nähdä Hruštšovin esittämien uhkausten tarkoittaneen, että hän olisi valmis 

käyttämään ydinaseitaan ratkaistakseen Berliinin tilanteen itselleen edullisella tavalla. 

Hän yritti korostaa myös Neuvostoliiton johtajalle, että molemmat puolet olivat koke-

neet tapaamisen tarpeelliseksi, ja tämä yhteisymmärrys voisi laajentua myös muihin asi-

oihin. 

Toinen asia, mistä Kennedy ja Hruštšov olivat tapaamisessa samaa mieltä, oli tilanne 

Kaukoidässä. Presidentti oli innoissaan tulevista neuvotteluista Genevessä, joissa voitai-

siin tämän yhteisymmärryksen pohjalta saada tehtyä konkreettisia päätöksiä Laosin ti-

lanteesta.112 Ehdotus, josta molemmat suurvallat olivat samaa mieltä, oli tehdä Laosista 

neutraali ”ei-kommunistinen” valtio. Laosissa oli käyty sisällissotaa kommunistien ja hei-

dän vastustajiensa välillä 1950-luvulta asti. Molemmat suurvallat suostuivat olemaan se-

kaantumatta enää Laosin sisäisiin asioihin. Yhdysvalloissa oltiin huolestuneita, että kom-

munistit tekisivät iskuja myös Laosin naapurimaihin, mutta hyvänä vaihtoehtona nähtiin 

kuitenkin estää sopimuksen avulla muiden kommunististen maiden toiminta Laosissa.113 

Sopimus ei lopettanut sisällissotaa Laosissa, mutta suurvaltojen mielenkiinto siirtyi Aa-

siassa muihin valtioihin, esimerkiksi Vietnamiin.114 Kennedy oli kuitenkin pahoillaan, 

ettei samanlaisia päätöksiä saataisi tehtyä ydintestien rajoittamiseksi: 

Samanlaisia toiveita ei voida asettaa toiselle umpikujassa olevalle Geneven 

konferenssille, joka tähtää ydinkokeiden kieltämiseen. Herra Hruštšov teki 

minulle selväksi, ettei neutraaleja valvojia voisi olla – hänen mielestään ku-

kaan ei ole täysin neutraali.115 

Presidentti kertoi selvästi, että seuraava askel ydinasekontrollissa olisi sopimus, joka 

kieltäsi ydinkokeiden tekemisen ja mahdollistaisi myös valvonnan. Tästä Hruštšov ei ta-

paamisen perusteella vaikuttanut olleen alkuunkaan samaa mieltä. Kennedyn mukaan 

 
112 On Returning from Europe, 6.6.1961. 
113 Dunbabin 1994, 224–225. 
114 Sopimukseen sitoutui Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton lisäksi myös 17 muuta valtiota, tärkeimpänä 
Kiina. LaFeber 1991, 220. 
115 No such hopes emerged, however with respect to the other deadlocked Geneve conference, seeking a 
treaty to ban nuclear tests. Mr. Khrushchev made it clear that there could not be a neutral administrator 
– in his opinion because no one was truly neutral. On Returning from Europe, 6.6.1961. 
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Hruštšov vastusti valvontaa erityisesti, koska hän kyseenalaisti neutraalien valvojien 

mahdollisuuden. Todellisuudessa Hruštšovin vastustukseen vaikutti myös se, miten pa-

hasti jälkeen Neuvostoliitto oli jäänyt ydinaseteknologiassa. Neuvostoliitossa pelättiin, 

että Yhdysvallat olisi saanut tietää tästä ja käyttänyt ylivoimaansa hyväkseen.116  

Kennedy halusi kertoa keskustelusta näyttääkseen, että neuvottelut olivat edenneet, 

mutta Neuvostoliiton johtajan takia pysyvämpään ratkaisuun ei ollut päästy. Kennedy 

olisi voinut kritisoida suoremminkin Hruštšovia neuvotteluiden kariutumisesta, mutta 

hän ei halunnut lisätä vastakkainasettelua vain näyttääkseen itse paremmalta. Aiemmin 

puheessaan Kennedy oli nimenomaan lukenut matkansa ansioksi keskusteluyhteyksien 

luomisen, joten oli luonnollista, että hän pyrki puhumaan Hruštšovista mahdollisimman 

neutraalin asiallisesti. Jos Kennedy olisi esimerkiksi kertonut avoimesti Hruštšovin uh-

kailleen häntä Berliinin tulevaisuudesta tai esittänyt jyrkemmin hänen haluttomuutensa 

päästä eteenpäin neuvotteluissa ydinaseiden rajoittamiseksi, hän olisi saanut kuulijat 

hetkessä puolelleen. Tämä olisi kuitenkin vaikeuttanut uusien neuvotteluiden järjestä-

mistä Neuvostoliiton johtajan kanssa. Kennedy tiesi, että juuri hänen kanssaan oli pääs-

tävä yhteisymmärrykseen, ennen kuin konkreettinen ydinasekontrolli saavutettaisiin. 

Geneven ydinaserajoitusneuvotteluiden juuret olivat vuoden 1958 ydintestikiellossa. 

Kun Neuvostoliitto, Yhdysvallat ja Iso-Britannia olivat kaikki päättäneet lopettaa ydintes-

tinsä, Eisenhower ehdotti, että ydinasevaltioiden ydinasiantuntijat voisivat tavata puo-

lueettomalla maaperällä Sveitsin Genevessä kesällä 1958. Tapaamisen tarkoitus oli 

luoda yhteinen järjestelmä ydintestien valvomiseksi. Kesäkuun alussa järjestettyyn ta-

paamiseen osallistuneet asiantuntijat loivat suunnitelman ”Geneven järjestelmäksi” 

kutsutusta projektista. Järjestelmässä ydinasevaltioihin rakennettaisiin valvonta-ase-

mia, jotka toimisivat kokoaikaisesti neutraalien ydintarkkailijoiden voimin. Jos asemilla 

olisi havaittu esimerkiksi normaalista poikkeavaa maan värähtelyä, tarkkailijat olisivat 

voineet suorittaa tarkempia tutkimuksia. Seuraavia tapaamisia väritti kuitenkin Neuvos-

toliiton jyrkkä vastustus tarkkailijoita kohtaan, ja Hruštšovin ehdotus olikin, että kaikki 

ydinasevaltiot tarkkailisivat tilannetta omissa valtioissaan tai että Neuvostoliittoon sijoi-

tettu tarkkailijaryhmä olisi maan hallinnon valvonnan alla ja todellisuudessa sen 

 
116 Edwards 1986, 108–110. 
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käskyvallan alla. Tästä erimielisyydestä johtuen kansainvälistä järjestelmää ydinräjäytys-

ten havaitsemiseksi ei saatu luotua, vaikka neuvottelut jatkuivatkin epäsäännöllisin vä-

liajoin.117 Puheen perusteella Hruštšov ei ollut muuttanut kantaansa tarkkailijoihin vuo-

den 1958 jälkeen ja neutraalien asiantuntijoiden läsnäolo Neuvostoliitossa oli edelleen 

ydintestien valvomisen tiellä. 

Tammikuussa näkyvissä ollut Kennedyn optimismi ydinasekontrollin saavuttamista koh-

taan rakoili toden teolla hänen kohdattuaan jyrkkää vastustusta Hruštšovilta. Presidentti 

ei kuitenkaan aikonut luovuttaa: 

Toiveemme ydinkokeiden ja ydinaseiden leviämisen lopettamisesta ja kil-

pavarustelun hidastamisesta ovat ottaneet merkittävän iskun. Joka ta-

pauksessa panokset ovat liian korkeita, jotta voisimme hylätä ehdotuksen, 

jonka olemme esittäneet Genevessä.118 

Kennedy lupasi, että neuvotteluita ydinkokeiden kieltämisestä tultaisiin jatkamaan. Lu-

paus oli kohdistettu lähinnä niille, jotka olivat toivoneet kahden suurvaltajohtajan ta-

paamisen tuottavan välittömiä tuloksia. Pyrkimys oli siis rauhoitella Yhdysvaltojen kan-

salaisia ja liittolaisia. Vaikka tapaaminen oli ollut tulokseton, työ ydinasekontrollin eteen 

jatkuisi. Sanat oli osoitettu samalla Neuvostoliitolle: Kennedy oli tuonut oman kantansa 

esiin ja jatkaisi neuvotteluja niin kauan, että ne tuottaisivat hänen haluamansa lopputu-

loksen. ”Korkeilla panoksilla” Kennedy viittasi ydinsodan estämiseen, joten oli erittäin-

kin perusteltua, että hän oli valmis jatkamaan neuvotteluja, vaikka tapaaminen Wienissä 

tai koko ajan Genevessä jatkuneet neuvottelut eivät vielä olleet tuottaneet tulosta. 

Merkittävää puheessa oli selvempi vastakkainasettelu verrattuna Kennedyn aikaisem-

piin puheisiin. Presidentti ei ollut ennen puhunut kommunisteista Yhdysvaltojen viholli-

sina tai Neuvostoliiton toimista maailman turvallisuutta uhkaavina. Nyt hän puhui kom-

munismista vaarana, joka uhkasi vapaita valtioita. Tähän Kennedy haki esimerkin men-

neisyydestä, josta löytyi näkökulma myös ydinaseiden ongelmaan: 

 
117 Baglione 1999, 37–39.  
118 In short, our hopes for an end to nuclear tests, for an end to the spread of nuclear weapons, and for 
some slowing down of the arms race have been stuck a serious blow. However, the stakes are too im-
portant for us to abandon the draft we have offered at Geneve. On Returning from Europe, 6.6.1961. 
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1940-luvulla ja 50-luvun alussa suurin vaara liittyi siihen, että kommunisti-

set armeijat marssivat vapaiden rajojen yli, kuten tapahtui Koreassa. Ydin-

monopolimme esti riskit muilla alueilla. Nyt edessämme on uusi ja erilainen 

uhka. Meillä ei enää ole ydinmonopolia.119 

Kennedyn mukaan ennen kuin Neuvostoliitto oli saanut kehitettyä oman ydinaseensa, 

Yhdysvallat oli voinut helposti estää hyökkäykset vapaata maailmaa vastaan. Tämän 

saattoi nähdä myös perusteluna Yhdysvaltojen tavoitteelle pysyä Neuvostoliiton edellä 

ydinaseteknologiassa: ylivoima antaisi samanlaista turvaa kuin ydinasemonopoli aiem-

min. Sanat toimivat myös rohkaisuna Yhdysvaltojen liittolaisille: vaikka monopolia ei 

enää ollut, Yhdysvallat pystyi vastaamaan Neuvostoliiton luomaan uhkaan ja suojele-

maan liittolaisiaan. Kennedy ei kuitenkaan maininnut vihollisen olevan juuri Neuvosto-

liitto, vaan yleisemmin kommunismi. Tämä oli esimerkki hänen melko varovaisesta suh-

tautumisestaan Neuvostoliiton ja sen johtajan avoimeen kritisoimiseen. 

Korean sodan mainitseminen toi kuulijoiden mieleen tilanteen, jossa Yhdysvallat oli 

asettunut tukemaan itsenäistä valtiota kommunismin uhkaa vastaan. Neuvostoliiton 

aseistaman Pohjois-Korean tavoite oli sodalla valloittaa eteläinen rajanaapurinsa ja 

tehdä koko niemimaasta kommunistinen. Neuvostoliitossa arvioitiin, että Yhdysvallat ei 

puuttuisi Korean sisäiseen asiaan. Tämän takia Stalin veti Neuvostoliiton joukot pois 

Pohjois-Koreasta ennen hyökkäystä, jotta heidän osallistumisensa voitaisiin piilottaa. 

Yhdysvallat näki kuitenkin tehtäväkseen itsenäisen Etelä-Korean puolustamisen ja YK:n 

tuomittua Pohjois-Korean hyökkäyksen, Yhdysvaltojen johtama liittouma lähetti jouk-

koja pelastamaan Etelä-Korean. Aselepolinja sovittiin lopulta maiden alkuperäiselle ra-

jalle ja Yhdysvallat onnistui tehtävässään pitää Etelä-Korea itsenäisenä. Sodan aikana 

Yhdysvalloissa ehdotettiin ydinaseen käyttöä, koska muilla valtioilla ei ollut vielä val-

miuksia vastata ydiniskuun.120 Sen jälkeen, kun Neuvostoliitto oli saanut kehitettyä 

oman ydinaseensa, tilanne oli muuttunut, mutta vain osittain. Kennedy viittasi 

 
119 In the 1940’s and early fifties, the great danger was from Communist armies marching across free 
borders, which we saw in Korea. Our nuclear monopoly helped to prevent this in other areas. New we 
face a new and different theat. We no longer have a nuclear monopoly. On Returning from Europe, 
6.6.1961. 
120 Dunbabin 1994, 108–112. 
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historiaan kertoakseen kuulijoille, että taistelu kommunismia vastaan oli muuttunut, 

mutta Yhdysvallat puolustaisi silti vaarassa olevia itsenäisiä valtioita.  

Suurin osa puheen kuulijoista muisti Korean sodan, koska siitä oli kulunut vasta lyhyt 

aika. Kukaan kuulijoista ei voinut väittää, että Pohjois-Korean kommunistit eivät olleet 

aloittaneet Korean sotaa hyökkäämällä Etelä-Koreaan. Kennedy käytti hyväkseen tätä 

yhteisymmärrystä eli konsensusta. Konsensukseen vetoamisesta puhutaan silloin, kun 

puhuja vetoaa johonkin asiaan, jonka ajatellaan olevan hyvin suuren joukon hyväksymiä 

itsestäänselvyyksiä.121 Kennedy esitti kasvottomat kommunistit vihollisina vedotakseen 

kuulijoihinsa, jotka todella pelkäsivät kommunististen valtioiden luomaa uhkaa. Hän ei 

kuitenkaan nimennyt Neuvostoliittoa viholliseksi ja tähän vaikutti hänen pyrkimyksensä 

lämpimien suhteiden ylläpitämiseen. Jos hän olisi pyrkinyt vahvistamaan konsensusta 

vaarallisista kommunisteista vielä vahvemmin, se olisi vaikuttanut suurvaltojen kanssa-

käymiseen negatiivisesti. 

Kennedy jatkoi muuttuneesta tilanteesta: 

He uskovat, että heidän ohjuksensa pitävät omat ohjuksemme paikoillaan, 

ja heidän joukkonsa voivat vetää vertoja meidän joukoillemme, jos yri-

tämme estää näitä niin sanottuja vapaussotia.122 

Sanoessaan ”he uskovat” Kennedy saattoi tarkoittaa, että Neuvostoliiton joukot eivät 

todellisuudessa olleet niin voimakkaat kuin Yhdysvaltojen. Samalla hän viittasi harhaluu-

loon siitä, että Yhdysvallat ei aikoisi tai voisi puuttua Hruštšovin saman vuoden alussa 

julistamiin ”vapaustaisteluihin”. Joka tapauksessa Kennedy pyrki sanoillaan kyseenalais-

tamaan Neuvostoliiton voimakkuuden. Neuvostoliiton johtaja oli julistanut 6.1.1961 sul-

jetussa tilaisuudessa pitämässään puheessa, että Neuvostoliitto tukisi ”kansallisia va-

paustaisteluja”. Tällä Hruštšov tarkoitti esimerkiksi entisten siirtomaiden taistelua kauan 

vallassa olleiden diktaattorien kanssa, mutta Yhdysvalloissa se nähtiin uhkauksena, että 

Neuvostoliitto tukisi omia etujaan palvelevia vallankumouksia ja sissitaisteluja ympäri 

maailmaa. Toisaalta Neuvostoliiton johtaja ei maininnut puheessaan käyttävänsä 

 
121 Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 350–351. 
122 Their missiles, they believe, will hold off our missiles, and their troops can match our troops should we 
intervene in these so-called wars of liberation. On Returning from Europe, 6.6.1961. 
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ydinaseita näiden taistelujen tukemiseen, vaan kertoi, että ydinsotaa olisi vältettävä vii-

meiseen asti, koska se olisi ”mahdoton katastrofi”.123  

Presidentti näki Hruštšovin uhkauksen vaarallisena, koska hän oli jo senaattorina varoit-

tanut Neuvostoliiton hyökkäyksien kolmannen maailman valtioissa vähentävän uskoa, 

että Yhdysvallat auttaisi valtioita taistelussa kommunismia vastaan. ”Vapaussotien” vas-

tustaminen ja valtioiden laillisten hallitusten tukeminen oli Kennedylle tärkeää, koska 

muuten Neuvostoliiton tukemat vallankumoukset olisi voitu nähdä kansallista etua aja-

vina. Tämä olisi voinut lisätä Neuvostoliiton suosiota kolmannen maailman valtioiden 

keskuudessa.124 Kennedy toi puheessa esiin, että Neuvostoliitto voisi käyttää ydinohjuk-

siaan ja muita aseitaan mahdollistaakseen nämä salaiset operaationsa itsenäisissä valti-

oissa. Kutsumalla tapahtumia ”niin sanotuiksi vapaussodiksi”, Kennedy saattoi pyrkiä 

kertomaan, että Neuvostoliitto tuki niitä vain ajakseen omia etujaan, ja sitoessaan ydin-

aseet niihin, tekisi niistä entistäkin vaarallisempia. Hänen silmissään nämä vallanku-

moukset eivät siis edustaneet kansojen todellisia pyrkimyksiä, vaan Neuvostoliiton 

omaksi edukseen luomia suunnitelmia. 

Kennedyn kesäkuussa pitämä puhe erosi tyyliltään paljon hänen alkuvuoden puheistaan. 

Tämän puheen tarkoitus oli pääosin raportoida amerikkalaisille, mitä Kennedyn Euroo-

pan matkalla oli tapahtunut. Raportoivan sävyn vuoksi puhe sisälsi erittäin vähän reto-

risia tehokeinoja. Kennedy esitti totta kai edelleen ydinaseiden rajoittamisen olevan 

kaikkien maailman ihmisten yhteinen tavoite, mutta hänen tammikuun puheissaan oli 

esiintynyt paljon moninaisempia retorisia keinoja. Merkittävä muutos puheessa oli vas-

takkainasettelu kommunistien ja vapaan maailman välillä. 

Päällimmäinen ydinasediskurssi oli tässäkin puheessa vaarallisen aseen diskurssi. Ken-

nedy kertoi Wienin tapaamisen järjestyneen, koska molemmat johtajat olivat ymmärtä-

neet ydinaseiden vaarat. Hänen sanansa ”korkeista panoksista” edustivat samaa dis-

kurssia. Diskurssiin kuuluvan ydinasekontrolliin liittyen Kennedy kertoi, että vaikka yh-

teisymmärrystä ydinaseiden rajoittamisesta ei ollut syntynyt, neuvotteluja pyrittäisiin 

jatkamaan. Suojelijan diskurssi, joka oli nähtävissä Kansakunnan tila -puheessa tammi-

kuussa, pysyi tässä puheessa taka-alalla ja muutti itse asiassa hieman muotoaan. 

 
123 Taubman 2003, 493. 
124 Latham 2000, 2–3. 
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Kennedy ei maininnut juuri Yhdysvaltojen olleen ydinaseineen vapaan maailman suoje-

lija, vaan puheen mukaan turvallisuuden mahdollisti ”vapaan maailman yhtenäisyys”. 

Kennedy saattoi ymmärtää, että vaikka Yhdysvalloilla oli tietenkin länsimaiden suurim-

mat ydinasevoimat, sen oli päästävä yhteisymmärrykseen liittolaistensa kanssa ennen 

kuin se todella voi esiintyä vapaan maailman suojelijana. 

Yhteisymmärryksen diskurssi näkyi puheessa Kennedyn korostaessa, ehkä liioitellusti-

kin, hänen ja Neuvostoliiton johtajan saavuttamaa yhteisymmärrystä. Vaikka ydinasei-

siin liittyen mitään päätöksiä ei tehtykään, presidentti näki tärkeäksi korostaa, että mo-

lemmat suurvaltajohtajat olivat ymmärtäneet neuvottelujen hyödyllisyyden. Diskurssiin 

kuului myös, että Kennedy kertoi tapaamisen avanneen ”kommunikaatiokanavat” vir-

hearviontien välttämiseksi tulevaisuudessa. Näitä kommunikaatiokanavia hän pyrki 

edistämään puhumalla Neuvostoliitosta ja sen johtajasta varovaiseen sävyyn. Myös 

tämä sopi yhteisymmärryksen diskurssiin, koska se auttoi mahdollistamaan uudet neu-

vottelut ja maiden hyvät suhteet tulevaisuudessa. 

Uusi ja merkittävä diskurssi, joka puheesta oli erotettavissa, on hyökkääjän diskurssi. 

Diskurssi esitti Neuvostoliiton ja sen ydinaseet vaarallisina, erotuksena Yhdysvaltojen 

aseista, jotka muiden samanaikaisten diskurssien toimesta esitettiin myönteisessä va-

lossa. Puheessa Kennedy esitti vaarojen ja ongelmien lisääntyneen, koska Yhdysvalloilla 

ei ollut enää ydinasemonopolia. Tämä ja Korean sodan tapahtumien kertaaminen loivat 

kuvan, että kommunistit olivat vaarallisia hyökkääjiä, joilla oli nyt hallussaan ydinase, 

mikä teki heistä entistä vaarallisempia. Kennedy ei suoraan sanonut Neuvostoliiton ole-

van vaarallinen tai hyökkäävä, mutta varoitti kuitenkin ”heidän” ydinohjuksistaan ja jou-

koistaan. Lisäksi puheesta sai kuvan, että Wienin kokouksessa ei tehty päätöksiä ydin-

asekontrollista juuri Hruštšovin vastuksen takia. Tämän perusteella vaikutti, että Neu-

vostoliiton johtajaa ei kiinnostanut ydinsodan uhan vähentäminen, mikä teki hänestä 

vaarallisen. Ristiriita hyökkääjän ja yhteisymmärryksen diskurssin välillä johtui puheen 

moninaisesta yleisöstä. Kennedy yritti esittää kommunismin ja Neuvostoliiton epäedul-

lisessa valossa, mutta samalla hän halusi olla mahdollisimman neutraali kuvaillessaan 

itäistä suurvaltaa. Tämän selitti se, että puhe oli samanaikaisesti osoitettu sekä Yhdys-

valtojen liittolaisille että Neuvostoliitolle. 
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2.2. ”Enemmän vaihtoehtoja nöyryytyksen ja ydiniskun lisäksi” – Berliinin kriisi 

Berliinin kriisin katsotaan alkaneen 4.6.1961 eli Kennedyn ja Hruštšovin tapaamisesta. 

Hruštšovin tavoite oli saada länsimaat ulos Berliinistä seuraavan puolen vuoden aikana 

ja hän kertoikin tämän Kennedylle Wienissä. Hän uhkasi tehdä erillisen rauhansopimuk-

sen Itä-Saksan kanssa, mikä olisi estänyt länsimaiden pääsyn Länsi-Berliiniin. Kennedy ei 

aikonut puuttua siihen, mitä Neuvostoliitto teki Itä-Saksassa tai Itä-Berliinissä, mutta 

hän ei aikonut antaa Hruštšovin pakottaa länsimaiden joukkoja pois Länsi-Berliinistä.125 

Neuvostoliiton johtajan tavoitteeseen vaikuttivat ihmisten vapaa siirtyminen Länsi-Ber-

liinin kautta länteen, Länsi-Berliinistä käsin tapahtuva vakoilu ja propaganda sekä pelko 

Länsi-Saksan vahvistumisesta.126  

Kennedy piti 25.7. joukkotiedotusvälineissä esitetyn puheen, jossa hän raportoi Berliinin 

kriisin käänteistä. Vaikka presidentti käytti suuren osan puheestaan Länsi-Berliinin mer-

kityksen ja länsiberliiniläisten oikeuksien korostamiseen, myös ydinaseet olivat tärke-

ässä asemassa puheessa. Presidentin asenne Neuvostoliittoa ja sen johtajaa kohtaan oli 

merkittävästi aggressiivisempi kuin edellisissä puheissa. Hän syytti Hruštšovia muun mu-

assa jännitteiden ja ongelmien tuomisesta Berliiniin, missä niitä ei aiemmin ollut.127  Hän 

aikoi näyttää Neuvostoliitolle, miten vakaasti Yhdysvallat oli valmis puolustamaan oi-

keuksiaan Länsi-Berliinissä: 

Meillä on oltava valmiudet asettaa mihin tahansa kriittiseen paikkaan tar-

vittavalla hetkellä joukko, joka [-] on tarpeeksi suuri näyttääkseen päättä-

väisyytemme ja kykymme puolustaa oikeuksiamme – sekä vastata kaikkiin 

aggressioihin, millä tahansa voimalla tarvitaankin. Tavoitteemme on, että 

meillä on enemmän vaihtoehtoja nöyryytyksen ja täyden ydiniskun li-

säksi.128 

 
125 Dunbabin 1994, 220. 
126 LaFeber 1991, 218. 
127 Radio and Television Report to the American People on the Berlin Crises, 25.7.1961. 
128 We need the capability of placing in any critical area at the appropriate time a force which [-] is large 
enough to make clear our determination and our ability to defend our rights at all costs – and to meet all 
levels of aggressor pressure with whatever levels of force is required. We intend to have a wider choice 
than humiliation or all-out nuclear action. On the Berlin Crises, 25.7.1961. 
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Kennedy halusi siis löytää ydinaseilla uhkailun tilalle muita keinoja suojella Yhdysvalto-

jen liittolaisia. Edellisistä puheista näkyi, että Kennedy aikoi käyttää ydinaseita vain aivan 

viimeisenä vaihtoehtona, eikä niiden käyttämisellä uhkailu tämän takia olisi loppujen lo-

puksi johtanut muuhun kuin nöyryytykseen. Presidentin lupaus vastata painostukseen 

antoi amerikkalaisille sekä Yhdysvaltojen liittolaisille ja vastustajille kuvan siitä, että Ken-

nedy oli valmis löytämään sellaisen keinon Yhdysvaltojen roolin täyttämiseen, joka ei 

vaatisi ydinsodan reunalla tasapainoilua. Kennedy antoi Yhdysvalloista luomalleen ku-

valle paljon uusia ominaisuuksia. Puheen mukaan Yhdysvallat oli päättäväinen ja oi-

keutta puolustava. Se ei ollut kriisien aloittaja, vaan ainoastaan puolustautui aggressi-

oita vastaan. Nämä omaisuudet olivat niiden kuulijoiden mieleen, jotka luottivat Yhdys-

valtojen voiman suojaavan itseään, mutta pelkäsivät ydinsodan syttymistä. 

Monet Yhdysvaltojen liittolaiset olivat huolestuneita, mitä tapahtuisi, jos niiden kimp-

puun hyökättäisiin muilla kuin ydinaseilla. Jotkut Naton jäsenistä olivat 1950-luvulla pe-

länneet, että Yhdysvallat ei vastaisi Neuvostoliiton hyökkäykseen millään tavalla, jos 

vaarana olisi, että tilanne eskaloituisi ydinsodaksi.129 Kennedy yritti kertoa Yhdysvaltojen 

liittolaisille, että niiden turvallisuus taattaisiin kyllä, vaikka ydinaseita ei käytettäisikään. 

Koska Neuvostoliitollakin oli oma ydinaseensa, Kennedy halusi kertoa, että oli tärkeää 

punnita niiden lisäksi myös muita vaihtoehtoja Euroopan suojeluun. Kennedy oli pyytä-

nyt kongressilta heti Wienin tapaamisen jälkeen lisää määrärahoja armeijan, laivaston 

ja ilmavoimien vahvistamiseksi.130 Hänen tavoitteensa oli siis vahvistaa perinteisiä ase-

voimia jo ennen Berliinin kriisin kärjistymistä. 

Neuvostoliiton ydiniskua ei pidetty Yhdysvalloissa todennäköisenä, joten järkevämpänä 

nähtiin panostaminen perinteisiin aseisiin, joilla voitaisiin vastata pienimuotoisempiin 

hyökkäyksiin. Monet Naton jäsenistä olivat kuitenkin haluttomia siirtämään ydinaseita 

taka-alalle liittouman puolustuksessa osittain puhtaasti taloudellisista syistä. Jos Nato 

olisi puolustuksessaan luottanut ydinaseisiin, jotka Yhdysvallat sille luovuttaisi, jäsen-

maat olisivat voineet säästää rahaa puolustuskuluissaan. Jotkut Nato-maiden johtajista 

eivät uskoneet, että Eurooppa voisi selvitä Neuvostoliiton hyökkäyksestä, joten siihen ei 

tarvinnut varautua muilla kuin ydinaseilla. Yhdysvallat esitteli ydinaseiden merkitystä 

 
129 Sayle 2019, 84. 
130 Henriksson 2021, 682. 
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vähentävän suunnitelman Berliinin kriisin aikana. Se olisi mahdollistanut liittouman rea-

goivan sitä vastaan tehtyihin hyökkäyksin aina tilanteen vaatimilla poliittisilla, diplo-

maattisilla tai sotilaallisilla keinoilla.131  

Tästä tuli Kennedyn presidenttikauden aikana hallitseva oppi Yhdysvalloissa ja sitä nimi-

tettiin ”joustavan vastaiskun” -doktriiniksi. Aineksia siitä näkyi jo Eisenhowerin ajan 

ydinasepolitiikassa, joten muutos Kennedyn hallinnon aikana ei ollut niin merkittävä 

kuin jotkut tutkijat ovat esittäneet.132 Natossa oppi ei saanut suurta suosiota. Suunnitel-

man nähtiin tarkoittavan, että Yhdysvallat ”hyväksyisi” Neuvostoliiton hyökkäyksen Eu-

roopassa, koska tällainen hyökkäys ei olisi välittömästi tarkoittanut ydinaseiden käyt-

töä.133 Kennedyn sanat ”tarpeeksi suurista” voimista liittyivät siis juuri tarpeeseen pe-

rustella miksi Naton ei kannattaisi luottaa puolustuksessaan vain ydinaseisiin, vaan ra-

haa kannattaisi käyttää myös perinteisiin aseisiin. Sanojen taustalla saattoi olla yleisem-

pikin halu vähentää ydinaseiden merkitystä maailmanpolitiikassa. 

Joustavan vastaiskun doktriini loi monissa Nato-maissa kiistelyä siitä, oliko ydinaseiden 

pelotevaikutus enää uskottava. Niiden toimien, joiden Yhdysvalloissa nähtiin vähentä-

vän ydinsodan uhkaa, näyttäytyivät monille Euroopan maille Yhdysvaltojen tarjoaman 

suojan vähenemisenä. Tästä syystä oppia joustavasta vastaiskusta, jota Kennedy ehdotti 

jo vuonna 1961, ei otettu laajasti käyttöön Natossa kuin vasta vuonna 1967, jolloin Nato-

maat olivat nostaneet puolustusvalmiuttaan perinteisten aseiden osalta. Kennedyn eh-

dotus tuli siis väärään aikaan, koska Nato-maat eivät vielä nähneet mahdolliseksi vastata 

Neuvostoliiton luomaan uhkaan muita kuin ydinaseita käyttäen. Opin yleiseen hyväksy-

miseen vaikuttivat myös realistisemmat arviot länsimaiden ja Neuvostoliiton voimasuh-

teista Euroopassa.134 

Toinen asia, johon presidentti aikoi keskittää rahaa ja muita resursseja oli väestönsuo-

jelu:  

 
131 Sayle 2019, 82–84. 
132 Gavin 2017, 30–31. 
133 Sayle 2019, 83. 
134 Sivonen 1992, 89–90. 
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Tunnistaessamme ydinsodan vaarat se, että kansalaisemme eivät tiedä, 

mitä tehdä ja minne mennä, jos pommit alkavat putoilla, on velvollisuuden 

laiminlyömistä.135 

Kennedyn sanat antoivat kuvan, että aiempien presidenttien aikana ei olisi tehty vielä 

mitään ydiniskuilta suojautumiseksi. Tämä saattoi kertoa, miten lähellä Kennedy pelkäsi 

ydinsodan olevan. Itse asiassa tilanne ei ollut aivan Kennedyn kuvailema: suojautumis-

harjoituksia ja muita erityisesti ydinaseilta suojautumiseen liittyviä toimia oli tehty jo 

1950-luvulla, erityisesti sen jälkeen, kun Neuvostoliitto oli laukaissut Sputnik-avaruusra-

kettinsa vuonna 1957. Tämä oli näyttänyt Neuvostoliiton rakettiteknologian tason ja li-

sännyt monien yhdysvaltalaisten mielestä tarvetta väestönsuojelulle.136 Ihmiset siis tie-

sivät ainakin jollain tasolla ”mihin mennä ja mitä tehdä, jos pommit alkavat putoilla”. 

Kennedy saattoi tarkoittaakin, että asian eteen tehtäisiin enemmän kuin koskaan aiem-

min, koska uhka oli todellinen ja aiemmat toimet eivät riittäneet.  

Kennedy pyysi Berliinin kriisin aikana kongressilta enemmän määrärahoja väestönsuo-

jelun tehostamiseen ja hänen hallintonsa teki suunnitelmia ydiniskun kestävien pommi-

suojien kartoittamisesta ja rakentamisesta. Jo ennen kriisin puhkeamista Kennedyn hal-

linto esitti, että ydinaseita vastaan suojautuminen oli olennainen asia, johon käytettäviä 

resursseja ei tulisi säästellä. Tämä perustui Eisenhowerin aikana tehtyyn arvioon, jonka 

mukaan ydinsodan alkaessa toimiva maanlaajuinen ydinpommisuojajärjestelmä voisi 

pelastaa suurimman osan yhdysvaltalaisista. Kongressi ei nähnyt asiaa yhtä tärkeänä ja 

Berliinin kriisin aikanakin asiaan käytettäviä resursseja ei oltu valmiita merkittävästi li-

säämään. Kennedy mainitsi asian vielä muutaman kerran myöhemminkin puheissaan 

kautensa aikana, mutta ei samanlaisella painolla kuin Berliinin kriisin aikana.137 

Viimeistään Berliinin kriisin aikana presidentin aiempi optimismi ydinasekontrollia koh-

taan oli selvästi korvautunut realismilla. Optimismin hiipumiseen olivat vaikuttaneet 

konkreettisen ydinsodan uhan lisäksi Hruštšovin vastustus ydinaseiden rajoittamista 

kohtaan. Kennedy ei itse asiassa maininnut puheessaan ydinaseiden rajoittamista 

 
135 To recognize the possibilities of nuclear war in the missile age, without our citizens knowing what they 
should do and where they should go if bombs begin to fall, would be a failure of responsibility. On the 
Berlin Crises, 25.7.1961. 
136 Snead 2012, 62. 
137 Snead 2012, 62–63. 
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ollenkaan, vaan näkökulma niihin oli puhtaasti ydinsodan riskin pienentämisessä. Kriisi-

tilanteessa presidentin oli pakko hylätä ideaalinsa ja aiemmin päätavoitteena ollut ydin-

asekontrolli siirrettiin hetkeksi syrjään. Kennedy oli kuitenkin luvannut kesäkuussa jat-

kaa neuvotteluja ydinasekontrollista, ja hänen kuulijansa saattoivat vain toivoa, että 

näin tehtäisiin, kun ensin olisi löydetty ratkaisu käynnissä olevaan kriisiin. 

Ydinsodan riskistä Kennedy sanoi näin: 

Ydinohjusten aikakaudella mikä tahansa virhearvio jommallakummalla 

puolella toisen puolen aikeista voi johtaa sellaisen tuhon leviämiseen muu-

tamassa tunnissa, jota kaikki ihmiskunnan historian sodatkaan eivät ole 

tuoneet.138 

Myös tämä oli hyvä perustelu ydinaseiden merkityksen vähentämiseen maailmanpolitii-

kassa: jos ydinasevaltiot pitivät aseitaan hyvänä painostuskeinona, toisen puolen aiko-

musten väärin tulkitseminen johtaisi nopeasti ydinsotaan. Hän korosti sanojaan kuvaile-

malla ydinaseiden tehoa ja painotti näin niiden vaarallisuutta. Kennedy oli maininnut 

johtajien keskustelujen Wienissä avanneen kommunikaatiokanavat tällaisten virhearvi-

oiden vähentämiseksi, mutta Berliinin kriisin alettua alkoi olla selvää, että suurvallat ei-

vät olleet yhtään lähempänä ydinsodan uhan estämisessä kuin aiemminkaan. 

Suuri osa puheessa esitetyistä ratkaisuista liittyi suorasti Berliinin tilanteeseen. Vaikka 

kriisi olisi voinut helposti levitä ydinsodaksi, ehdotukset, joita Kennedy teki tilanteen rat-

kaisemiseksi, liittyivät läheisesti Länsi-Berliinin erityisaseman suojelemiseen. Hän eh-

dotti esimerkiksi hallintomuodon valitsemista kansanäänestyksellä Länsi-Berliinissä ja 

koko Saksassa.139 Ainoa toiminta, jota hän puheellaan ehdotti ydinaseisiin liittyen, oli 

niiden merkityksen vähentäminen. Kennedy halusi korostaa, miten vaarallista oli, että 

ydinaseet hallitsivat suurvaltojen johtajien päätöksentekoa. 1960-luvulle tultaessa suur-

vallat eivät olleet vielä joutuneet niin vakavaan tilanteeseen, että jompikumpi olisi päät-

tänyt käyttää ydinaseitaan, mutta puheen perusteella Kennedy pelkäsi, että näin voisi 

tapahtua. Hänen sanansa väestönsuojelun laiminlyönnistä kertoivat hänen huolistaan. 

 
138 In thermonuclear age, any misjudgment on either side about the intensions of the other could rain 
more devastation in several hours than has been wrought in all the wars of human history. On the Berlin 
Crises, 25.7.1961. 
139 On the Berlin Crises, 25.7.1961. 
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Ydinaseiden rajoittamista Kennedy ei maininnut kertaakaan, ehdotus niiden merkityk-

sen vähentämisestä vaikutti nojautuvan enemmän vapaaehtoisuuteen kuin sopimuksiin. 

Toisaalta, jos Kennedy olisi saanut Neuvostoliiton johdon ymmärtämään, miksi Yhdys-

vallat halusi keksiä vaihtoehtoja ydinaseilla uhkailuun, se olisi helpottanut merkittävästi 

sopimusneuvotteluja tulevaisuudessa. 

Heinäkuussa pidetyn Berliinin kriisiä koskevan puheen tarve perustella ydinaseiden mer-

kityksen pienentämistä ja niiden korvaamista muilla aseilla ei näkynyt ollenkaan kesä-

kuun puheessa, jossa Kennedy kertoi matkastaan Euroopassa. Aiemmin Kennedy puhui 

yleisesti ydinaseiden rajoittamisesta, mutta ei maininnut niiden korvaamista muilla 

aseilla. Kesään mennessä Kennedy oli ymmärtänyt, että ennen kuin ydinasekontrolli voi-

taisiin saavuttaa, hänen oli vakuutettava Yhdysvaltojen liittolaiset siitä, että ydinaseet 

eivät olleet ainoa keino turvallisuuden takaamiseen. Hruštšov taas oli vakuutettava ydin-

aseiden hallitseman ulkopolitiikan ajavan maailman koko ajan lähemmäs ydinsodan syt-

tymistä. Pekka Sivosen tutkimuksen mukaan Natossa vallitsi vuosina 1961–1967 kriisi 

Yhdysvaltojen pelotepolitiikan uskottavuudesta. Kriisi johtui pääosin Kennedyn hallin-

non käyttämästä joustavan vastaiskun opista.140 Tämän voi nähdä yhtenä syynä myös 

Kennedylle korostaa puheessaan Yhdysvaltojen voimaa ja sen liittolaisten turvallisuutta.  

Berliinin kriisiä käsittelevässä puheessa esiintyi vaarallisen aseen diskurssi. Vaikka Ken-

nedy ei Berliinin kriisin aikana puhunut ydinaseiden rajoittamisesta, hän mainitsi kuiten-

kin niihin liittyvät vaarat. Kennedyn mukaan, kun molemmilla suurvalloilla oli hallussaan 

ydinaseita, oli tärkeää välttää virhearvioita. Lisäksi väestönsuojelun mainitseminen ja 

vaihtoehtoisten toimintamallien toivominen kuuluivat tähän diskurssiin. Suojelijan dis-

kurssin näkyi siinä, miten Kennedy toivoi, että ydinaseilla uhkailemisen sijaan voitaisiin 

löytää uusia keinoja Yhdysvaltojen liittolaisten suojelemiseen. Yhdysvallat aikoi siis täyt-

tää roolinsa, mutta ei ydinsodan uhkaa lisäten. Puheen perusteella vapaan maailman 

suojelija halusi suojella ystäviensä lisäksi koko maailmaa. Aiemmin suojelijan diskurs-

sissa oli näkynyt ydinaseiden pitäminen hyvänä keinona Yhdysvaltojen roolin täyttämi-

seen, mutta tässä puheessa ydinaseita käsiteltiin puhtaasti negatiivisesti. Niiden 

 
140 Sivonen 1992, 90. 
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merkitystä pelotteena ei mainittu puheessa kertaakaan. Kennedy halusi selvästi vähen-

tää niiden merkitystä ja suojella vapaita valtioita mieluummin muilla keinoilla. 

Näin ollen kaikki Berliinin kriisiä käsittelevän puheen diskurssit kuvailivat ydinaseet ne-

gatiivisessa valossa, mikä oli huomattava muutos Kennedyn retoriikassa. Aiemmissa pu-

heissa mainittiin seikkoja, jotka tekivät Yhdysvaltojen aseista pelotteita tai muuten hyö-

dyllisiä apuvälineitä rauhan säilyttämiseksi. Heinäkuun puheessaan Kennedy ei mainin-

nut ydinaseiden estävän Neuvostoliiton ydiniskua, ehkä juuri sen vuoksi, miten lähellä 

hän pelkäsi ydinsodan olevan. Olisiko ydinaseiden pelotevaikutuksen korostaminen voi-

nut näyttäytyä Neuvostoliitossa haasteena? Toinen puoli olisi mahdollisesti voinut tehdä 

juuri sellaisen ”virhearvion”, josta Kennedy puhui. Negatiivinen näkökulma ydinaseisiin 

johtui siis puhtaasti ajankohtaisesta kriisistä. 

Vaikka puheessa ei esiintynyt suoranaista ydinsodan uhalla pelottelua, sanat ydinaseilta 

suojautumisesta toivat monien mielissä ydinsodan uhan käsinkosketeltavaksi. Kennedy 

ei rauhoitellut puheellaan maailman ihmisiä ja monet olivatkin massahysterian vallassa 

Berliinin tilanteen jatkuessa jännittyneenä.141 Hruštšov halusi ratkaisun jaetun kaupun-

gin ongelmaan ja Kennedy oli valmis puolustamaan kaikin keinoin länsimaiden oikeuksia. 

Kumpikaan ei voinut olla varma, olisiko vastapuoli valmis ydinsotaan tavoitteidensa saa-

vuttamiseksi. Robert Dallek arvio tilanteen olleen lähimpänä ydinsodan syttymistä sitten 

maailmansodan päättymisen.142 Jännittynyt tilanne ratkesi lopulta Berliinin muurin ra-

kentamiseen. Työ aloitettiin 13.8.1961.143 Länsimaiden joukot eivät vastustaneet muu-

rin pystytystä, eivätkä johtajatkaan ryhtyneet välittömiin toimiin. Muuri ratkaisi 

Hruštšovin akuuteimman ongelman Berliinissä eli muuttoliikkeen Länsi-Berliinin kautta 

länteen.144 Samalla se kertoi Kennedylle ja muiden länsimaiden johtajille, että Hruštšov 

ei aikonut tehdä hyökkäystä Länsi-Berliiniin. Hruštšov suostui päästämään länsimaiden 

joukot edelleen liikkumaan Länsi-Berliinin ja Länsi-Saksan välillä, koska arvioi että länsi-

maat eivät ryhtyisi aktiivisiin toimiin muuria vastaan. Muurin pystytysvaiheessa sitä oli-

vatkin äänekkäimmin vastustaneet länsisaksalaiset, eivätkä läntiset suurvallat.145 

 
141 Windt 1990, 37–38. 
142 Dallek 2003, 418. 
143 LaFeber 1991, 218–219. 
144 Williamson 2012 ,99–100. 
145 Henriksson 2021, 682. 
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Kennedy ja Hruštšov olivat onneksi samaa mieltä, että Berliinin jännitteiden poistaminen 

ja ydinsodan uhan vähentämien olivat molempien maiden etujen mukaista. Johtajat ryh-

tyivät kirjeenvaihtoon syksyn 1961 aikana. Johtajien välisen kirjeidenvaihdon pohjalta 

jäljellä olevat jännitteet saatiin poistettua ja Berliinin tilanne vakiintui.146 Kennedyn ke-

säkuussa mainitsema ”kommunikaatiokanavien avautuminen” toteutui Berliinin muurin 

rakentamisen jälkeen molempia maita hyödyttävänä kirjeenvaihtona. Siinä, missä presi-

dentti oli epäonnistunut kahdenkeskisissä neuvotteluissa Hruštšovin kanssa Wienissä, 

hän onnistui rauhoittamaan Berliinin tilanteen kahdenkeskisen kirjeenvaihdon avulla. 

2.3. ”Elämän ja kuoleman kysymys” – Neuvostoliiton uudet ydinkokeet 

Berliinin tilanteen rauhoituttua presidentti Kennedy piti puheen Yhdistyneiden Kansa-

kuntien yleiskokouksessa syyskuussa 1961. Puhe käsitteli monia YK:ta koskevia aiheita, 

esimerkiksi Kaukoidän tilannetta ja Berliinin kriisiä. Osan puheestaan Kennedy pyhitti 

ydinaseille ja niiden rajoittamiselle. Puhuttuaan ensin YK:n asioista yleisemmin Kennedy 

siirtyi dramaattisesti ydinaseisiin: 

Jokaisen tämän planeetan asukkaan on pohdittava aikaa, kun planeet-

tamme ei ole enää asuinkelpoinen. Jokainen mies, nainen ja lapsi elää Da-

mokleen ydinkäyttöisen miekan alla, joka roikkuu kaikista ohuimman lan-

gan varassa, joka voidaan leikata millä hetkellä tahansa vahingossa, vir-

hearvioinnin takia tai hulluuden hetkellä. Aseet on tuhottava, ennen kuin 

ne tuhoavat meidät.147 

Hän käytti samaa perustelua ydinaseiden rajoittamiselle kuin usein ennenkin: Ydinasei-

den käyttäminen, hulluuden ajamana tai vahingossa, johtaisi maailman tuhoutumiseen. 

Ydinaseiden käyttämiseen sortuva olisi ollut hullu, koska ydinsota johtaisi molempien 

puolten tuhoutumiseen. Kennedy oli kuvaillut ydinaseiden vaaroja ennenkin, mutta ei 

näin dramaattisesti. Hän kehotti jokaista kuulijaansa henkilökohtaisesti miettimään, mil-

laista tuhoa ydinaseet saisivat aikaan. Näin Kennedy sai kuulijoiden mielenkiinnon 

 
146 Dallek 2003, 431–435. 
147 Today, every inhabitant of this planet must contemplate the day when this planet may no longer be 
habitable. Every man, woman and child lives under a nuclear sword of Damocles, hanging by the slender-
est of threads, capable of being cut at any moment by accident or miscalculation or by madness. The 
Weapons of war must be abolished before they abolish us. Address in New York City before the United 
Nations General Assembly, 25.9.1961. 
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vangittua ja pystyi esiintymään yhtenä heistä. Kennedy ei puhunut presidenttinä tai joh-

tajana, vaan yhtenä huolestuneena kansalaisena muiden joukossa. Tällaisella puhujaka-

tegorian muutoksella, lause ”aseet on tuhottava, ennen kuin ne tuhoavat meidät” lau-

suttiin kuin koko ihmiskunnan puolesta. Puhujakategoria kertoo, minkä roolin puhuja 

antaa itselleen, ja sen muutosta voidaan käyttää tehokeinona yleisön omalle puolelle 

saamisessa.148 Kennedy käytti sitä vedotakseen sanoillaan kaikkiin maailman ihmisiin. 

Damokleen miekalla Kennedy viittasi antiikin Kreikan aikaiseen tarinaan kuningas Dio-

nysioksesta ja tämän hovimiehestä Damokleesta. Kuningas päästi palvelijansa kokeile-

maan kuninkaallista elämää yhden päivän ajaksi. Aluksi Damokles olikin tyytyväinen ylel-

lisiin ruokiin ja alamaisten kunnioitukseen, mutta istuessaan valtaistuimellaan hän huo-

masi, että kuningas oli ripustanut istuimen yläpuolelle kattoon yhden narun varaan roik-

kumaan miekan. Tajuttuaan tämän hovimies ei pystynyt enää nauttimaan kuninkaan 

elämän hyvistä puolista, vaan pelkäsi joka hetki henkensä puolesta. Damokles ymmärsi, 

että hallitsijan elämä ei ole pelkkää ylellisyyttä ja onnea ja pyysi kuninkaaltaan lupaa 

palata jälleen tämän palvelijaksi. Damokleen miekkaa on käytetty vertauskuvana kuvaa-

maan, miten suurta valtaa käyttävien on koko ajan oltava varuillaan, jotta he eivät me-

nettäisi valtaansa. Toisaalta sitä on käytetty myös kuvaamaan yleisesti vaarallisia tilan-

teita.149 Kennedy halusi kertoa kuulijoilleen, että ydinaseiden aikana niihin liittyvien vaa-

rojen pohdinta ei ollut pelkästään hallitsijoiden asia. Jos ydinaseita joskus käytettäisiin, 

se vaikuttaisi kaikkiin ihmisiin. Näin ollen kukaan ei voinut elää rauhassa ja nauttia täysin 

huoletta elämästään, koska ydinaseiden uhka riippui ihmiskunnan yllä. 

Kennedy jatkoi ydinaseiden vaikutuksesta maailmantilanteeseen: 

Enää ei väitellä, ovatko aseet jännitteiden syy, vai niiden sivuvaikutus. 

Pelkkä modernien aseiden olemassaolo tuo maailmaan kauhua, ristiriitoja 

ja epäluottamusta. Enää ei väitetä, että aseistariisunta voidaan toteuttaa 

vasta, kun kaikki muut kiistat on ratkaistu – sillä aseistariisunnan on oltava 

 
148 Jokinen, Juhila & Suoninen 2016: 346–347. 
149 Evan Andrews, “What was the sword of Damocles”. History.com 17.2.2016. 
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osa mitä tahansa pysyvää ratkaisua. Enää ei myöskään esitetä, että aseis-

tariisuntaan pyrkiminen on merkki heikkoudesta.150 

Kennedy painotti ydinaseiden olemassaolon itsessään lisäävän uhkaa maailman turval-

lisuudelle. Ne loivat epäluuloja valtioiden välillä, joiden takia ydinaseita pyrittiin kehittä-

mään koko ajan lisää. Tästä syystä Kennedyn mielestä oli turha pohtia, olivatko aseet 

valtioiden välisten jännitteiden syy vai päinvastoin. Presidentin viesti oli selvä: nyt oli 

ryhdyttävä konkreettisiin toimiin aseistariisunnan hyväksi, eikä aseistariisuntaa tai siitä 

neuvottelua voitu enää pitää heikkoutena. Hän halusi kertoa kuulijoilleen, että ei olisi 

järkevää pyrkiä ensin ratkaisemaan kaikki muut ristiriidat, koska monia näistä riidoista 

syvensi ydinaseiden olemassaolo. Kennedyn mielessä ei ollut mitään asiaa, joka olisi rat-

kaistava ennen kuin ydinaseita voitaisiin pystyä rajoittamaan. Hän muotoili sanomansa 

kaikkien maailman ihmisten yleiseksi mielipiteeksi sanomalla esimerkiksi ”enää ei väi-

tetä”, joka sai asian kuulostamaan kiistämättömältä. Kennedy ei suoraan kertonutkaan, 

kuka näin oli väittänyt tai kuka hänen kanssaan oli samaa mieltä. Joka tapauksessa asia 

vahvisti hänen sanojaan ja sai ne näyttämään suuren joukon yhteiseltä mielipiteeltä.  

Kennedy siirtyi seuraavaksi puhumaan YK:n merkityksestä: 

15 vuoden ajan tämä organisaatio on pyrkinyt aseiden vähentämiseen ja 

tuhoamiseen. Nyt tämä tavoite ei ole enää pelkkä unelma – se on käytän-

nössä elämän ja kuoleman kysymys. Aseistariisuntaan liittyvät riskit eivät 

vedä vertoja rajoittamattoman asevarustelun vaaroille.151 

Kuten aiemmissa puheissaankin, Kennedy korosti edelleen YK:n tärkeää asemaa aseiden 

rajoittamisessa. Hänen mainitsemansa ”aseistariisunnan riskit” liittyivät pelkoon, että 

joku valtio olisi sitoutunut sopimuksiin petollisin aikein, eikä aikonut oikeasti poistaa 

omia aseitaan käytöstä. Kennedy saattoi myös tarkoittaa tällä tilannetta, jossa jokin 

ydinasevaltio jättäytyi sopimusten ulkopuolelle ja yritti hyötyä muiden 

 
150 Men no longer debate whether armaments are a symptom or a cause of tension. The mere existence 
of modern weapons is a source of horror, and discord and distrust. Men no longer maintain that dis-
armament must await the settlement of all disputes – for disarmament must be a part of any permanent 
settlement. And men may no longer pretend that the quest for disarmament is a sign of weakness. Be-
fore the UN General Assembly, 25.9.1961. 
151 For 15 years this organization has sought the reduction and destruction or arms. Now that goal is no 
longer a dream – it is a practical matter of life or death. The risks inherent in disarmament pale in com-
parison to the risks inherent in an unlimited arms race. Before the UN General Assembly, 25.9.1961. 
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aserajoitustoimista. Jos kaikki valtiot olisi saatu sitoutumaan sopimuksiin, joiden nou-

dattamista olisi voitu valvoa, tällaisia riskejä ei olisi ollut. Kuten Kennedy sanoi, rajoitta-

mattomaan asevarusteluun liittyi paljon suurempia riskejä. Suurin näistä oli tietenkin 

Kennedyn aiemmin mainitsema maailmanloppu.  

Kennedy esitti, että vaikka aseistariisunta ei ollutkaan helpommin saavutettava tavoite 

kuin ennenkään, se oli silti saavutettava, jos ihmiskunta halusi selviytyä. Tähän vaikutti 

uusien ja koko ajan tuhovoimaisempien ydinaseiden kehittäminen. YK:n perustamishet-

kellä 15 vuotta aiemmin ongelma ei ollut vielä niin valtava kuin 1960-luvulla. Kennedy 

kertoi järjestön tavoitelleen ydinaseiden rajoittamista perustamisestaan lähtien ja sano-

malla, että asia oli nyt ”elämän ja kuoleman kysymys” hän korosti, ettei riittänyt, että YK 

pyrki ydinasekontrolliin. Myös kaikkien siihen kuuluvien maiden oli pyrittävä edistämään 

tavoitetta omilla toimillaan, koska epäonnistuminen olisi tarkoittanut kaikkien tuhoutu-

mista. Kennedy siis osoitti sanansa erityisesti YK:n jäsenvaltioille, mutta tehtävä ihmis-

kunnan pelastamiseksi kosketti myös järjestön ulkopuolisia maita. 

YK oli sitoutunut aseiden rajoittamiseen jo 1940-luvulta lähtien. Vaikka YK ei perustus-

kirjassaan sitoutunut suorasti rajoittamaan ydinseita, sen ensimmäisen yleiskokouksen 

päätöslauselmassa perustettiin atomienergiakomissio ”käsittelemään atomienergian 

keksimisen aiheuttamia ongelmia”. Tämä kertoi osaltaan, missä arvossa asia YK:n jäsen-

ten keskuudessa oli. Vuonna 1959 YK julisti tavoitteekseen ”yleisen ja täydellisen aseis-

tariisunnan tehokkaassa kansainvälisessä valvonnassa”. Yleistavoite jakautui nopeasti 

pienempiin tavoitteisiin, joiden saavuttaminen oli realistisempaa.152 

Kennedy käytti puhettaan ilmoittaakseen maailmalle Neuvostoliiton aloittaneen uudes-

taan omat ydinkokeensa: 

Kun muiden räjähdysten sienipilvet värittävät taivasta, omalle maalleni ei 

jäänyt mitään muuta vaihtoehtoja kuin toimia omien etujemme ja koko va-

paan maailman etujen mukaan. Emme voi vaarantaa turvallisuuttamme 

pidättäytymällä ydintesteistä samalla, kun muut parantavat asearsenaa-

lejaan. Emme voi vaarantaa sitä myöskään uudella pitkällä ydinkieltosopi-

muksella, jota ei valvota. Kolmen vuoden ajan hyväksyimme riskit samalla, 

 
152 Ruhala 1987, 270. 
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kun yritimme neuvotella valvonnasta. Mutta tänä vuonna samalla, kun 

neuvottelimme hyvässä hengessä Genevessä, toiset valmistelivat salaisesti 

uusia tuhokokeilujaan.153 

Presidentin mukaan Yhdysvallat ei oman ja koko vapaan maailman turvallisuuden takia 

voisi seurata vierestä, kun ”muut” kehittivät omia ydinaseitaan. Vaikka hän puhui 

”muista” oli selvää, että puhe viittasi Neuvostoliittoon. Kennedy halusi korostaa, miten 

petollista ja katalaa Neuvostoliiton toiminta oli: samalla, kun se näennäisesti sitoutui 

ydintestikieltoon ja neuvotteli ydinaseiden rajoittamisesta, uusien ydinkokeiden suun-

nittelu ja valmistelu oli koko ajan käynnissä. Kokeiden aloittaminen oli tehnyt Neuvos-

toliitosta vaarallisen Yhdysvaltojen liittolaisten ja neutraalien valtioiden silmissä ja Ken-

nedy vahvisti näitä ajatuksia. Hän jätti mainitsematta, millä aikataululla Yhdysvaltojen 

uusien testien olisi tarkoitus alkaa. Puhe toimi kuitenkin uhkauksena Neuvostoliitolle: 

myös Yhdysvallat tulisi kehittämään uusia aseita eli vastapuoli ei saisi rauhassa tavoitella 

ydinaseylivoimaa. 

Vaikka Kennedy ei edelleenkään maininnut vuoden 1958 ydintestikieltoa hän oletti kuu-

lijoidensa olevan siitä tietoisia. Millä perusteella hän muuten olisi tuominnut Neuvosto-

liiton uudet ydinkokeet? Neuvostoliitto oli aloittanut ydintestinsä uudestaan elokuussa 

1961 ja irtisanoutunut näin omalta osaltaan aiemmasta sopimuksesta. Kokeiden aloitus-

ajankohta oli tarkkaan harkittu. Vaikka Hruštšov oli ratkaissut Berliinin kriisin itselleen 

edullisella tavalla, hänen alkuperäinen suunnitelmansa oli ajaa länsimaat kokonaan ulos 

Berliinistä. Uusien ydinkokeiden aloittaminen oli osittain puhdas mielenosoitus Neuvos-

toliiton johtajalta länsimaille, ettei häntä erehdyttäisi pitämään heikkona. Myös Neuvos-

toliiton ja Kiinan ideologiset ja poliittiset kiistat vaikuttivat päätöksen taustalla. Neuvos-

toliitossa toivottiin kokeiden tuovan maalle etumatkaa, jos Yhdysvallat päättäisi olla jat-

kamatta omia kokeitaan. Joka tapauksessa Yhdysvaltojen valmisteluiden tiedettiin 

 
153 Finally, as the explosions of others beclouded the skies, my country was left with no alternative but to 
act in the interests or its own and the free world. We cannot endanger that security by refraining from 
testing while others improve their arsenals. Nor can we endanger it by another long, un-inspected ban on 
testing. For three years we accepted those risks in our open society while seeking agreement on inspec-
tion. But this year, while we were negotiating in good faith in Geneve, others were secretly preparing 
new experiments of destruction. Before the UN General Assembly, 25.9.1961. 
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kestävän jonkin aikaa, joten Neuvostoliitto ehtisi lyhyessäkin ajassa suorittaa useita tes-

tejä, ennen kuin Yhdysvallat olisi valmis aloittamaan omansa.154 

Vaikka Neuvostoliiton toiminta Berliinissä ja uusien kokeiden aloittaminen toivat ydin-

sodan uhan konkreettiseksi, Kennedy piti katseensa tavoitteessa, jonka oli määritellyt 

itselleen tammikuussa. Hän esitteli puheessa kuuden askeleen suunnitelmansa, joka al-

kaisi ydinkokeiden kieltämisestä ja johtaisi lopulta kaikkien ydinaseiden kieltämiseen ja 

tuhoamiseen.155 Ydinaseiden vastustus kasvoi amerikkalaisten keskuudessa entisestään 

vuoden 1961 aikana. Berliinin kriisin luomat jännitteet ja Neuvostoliiton uudet ydinko-

keet saivat yhä useamman liittymään ydinaseita vastustaviin järjestöihin. Järjestöjen li-

sääntynyt toiminta loi paineita myös Kennedylle.156 Tämä vaikutti hänen puheensa sisäl-

töön ja siihen, että hänen ehdotuksensa ei johtanut vain ydinkokeiden kieltämiseen 

vaan sen lopullinen tavoite oli kaikkien aseiden tuhoaminen. 

Puhetta seuraavana päivänä, 26.9.1961, Kennedy allekirjoitti lakiesitys H.R. 9118:n, jolla 

perustettiin Yhdysvaltoihin erityinen virasto aseriisuntaan liittyvien asioiden hoitami-

seen. Hän piti allekirjoitustilaisuudessa myös lyhyen puheenvuoron, jossa hän vahvisti 

edellisenä päivänä pitämänsä puheen sanomaa ydinaseiden rajoittamisesta. Puheen tar-

koitus oli lähinnä korostaa uuden viraston merkitystä ja arvoa, jonka Yhdysvallat sen 

kautta antoi aseiden rajoittamiselle.157 Aseistariisuntavirasto edisti muidenkin kuin ydin-

aseiden kontrollointia, mutta maailmanpoliittisen tilanteen huomioon ottaen sen voi-

daan ajatella pyrkineen erityisesti ydinaseiden rajoittamiseen. Uuden viraston merkitys 

ei heti ollut valtava, mutta 1960-luvun lopussa järjestetyissä SALT-neuvotteluissa (Stra-

tegic Arms Limitation Talks) sillä oli merkittävä asema. Se symboloi kuitenkin Yhdysval-

tojen ulkopoliittista tavoitetta asevarustelun saavuttamiseksi. Se toi yhteen tieteilijöitä 

ja poliitikkoja, jotka tekivät tärkeää työtä aseistariisunnan eteen ja lisäsi heidän työnsä 

vaikutusta Yhdysvaltojen hallintoon. Samalla virasto lisäsi toimiin jatkuvuutta.158 

 
154 LaFeber 1991, 219. 
155 Before the UN General Assembly, 25.9.1961. 
156 Lieberman 2010, 162. 
157 Remarks in New York City Upon Signing Bill Establishing the U.S. Arms Control and Disarmament 
Agency, 26.9.1961. 
158 Ambrose 2018, 13–14, 29–30. 
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Kennedyn Euroopan matkasta kertonut puhe kesäkuussa oli osoitettu pääosin yhdysval-

talaisille ja suurvallan liittolaisille. Kennedy ei esiintynyt länsimaiden johtajana, jotta ei 

olisi astunut muiden johtajien varpaille, joiden kanssa hän oli matkan aikana keskustel-

lut. Hän jätti myös osittain kertomatta, mitä Wienissä oli todellisuudessa tapahtunut, 

jotta matka olisi vaikuttanut onnistuneemmalta amerikkalaisten ja muiden maiden sil-

missä. Sama pääyleisö oli myös Berliinin kriisiä käsittelevällä puheella. Kennedy painotti 

vaihtoehtoisi toimintamalleja ja väestönsuojelua erityisesti amerikkalaisille ja Yhdysval-

tojen ystäville. Hänen oli tärkeää kertoa, että ”vapaan maailman suojelija” pystyisi suo-

jelemaan ystäviään, vaikka ydinaseiden merkitystä pyrittäisiinkin vähentämään ja esi-

merkiksi Naton puolustusta vahvistamaan muilla tavoilla. Yhdysvaltojen voimaan luot-

tavat valtiot ymmärsivät varmasti, miksi oli järjetöntä, että suurvallan vahvuus perustui 

aseisiin, joita ei koskaan voitaisi käyttää. Lupaus, että ydinaseet tultaisiin korvaamaan 

muilla aseilla, oli tarkoitettu lähinnä kertomaan, että hädän hetkellä muut valtiot eivät 

jäisi yksin. Toisaalta se oli kehotus Nato-maille panostaa omaan puolustukseensa, koska 

ydinaseiden merkitys tulisi vähenemään tulevaisuudessa.  

YK:n yleiskokouksessa Kennedy puhui erityisesti järjestön jäsenille, mutta myös yleisem-

min maailman ihmisille. Kennedy korosti järjestön merkitystä vedotakseen sen jäseniin, 

mutta hän tiesi, että myös sen ulkopuoliset maat olisi saatava ydinaseiden rajoittamisen 

puolelle. Hän kertoi kuulijoilleen Neuvostoliiton ydinkokeista ja kertoi, että myös Yhdys-

valtojen olisi aloitettava omat testinsä. Näin hän pyrki saamaan oikeutusta muilta val-

tioilta, mutta myös kertomaan Neuvostoliitolle, että Yhdysvallat ei antaisi sen rauhassa 

tavoitella etumatkaa ydinaseteknologiassa. Koko vuoden puheissaan Kennedy pyrki pu-

humaan Neuvostoliitosta harkitun varovaisesti. Tällä tavalla hän pyrki mahdollistamaan 

paremmat suhteet suurvaltojen välillä tulevaisuudessa. Kennedy osoitti siis sanansa 

myös Neuvostoliiton suuntaan ja halusi näyttää, ettei Yhdysvallat olisi aggressiivinen 

kriisienkään hetkellä. Vaikka puheet siis sisälsivät jonkin verran vastakkainasettelua, 

syytteet Neuvostoliittoa kohtaan olivat yllättävänkin vaimeita. Esimerkiksi kertoessaan 

uusien ydinkokeiden alkaneen, Kennedy ei kertonut yleisölleen, mikä maa ne oli aloitta-

nut. Toisaalta monet saattoivat tietää sen valmiiksi, mutta Kennedy ei kuitenkaan halun-

nut tuomita Neuvostoliittoa avoimesti. 
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Myös YK:n kokouksessa pidetyn puheen päällimmäinen ydinasediskurssi oli vaarallisen 

aseen diskurssi. Kennedy kertoi useita kertoja puheen aikana, kuinka vaarallisia aseet 

olivat, mutta mainitsi myös niihin liittyviä muita ongelmia, kuten jännitteiden ja ristirii-

tojen lisääntymisen. Hänen lauseensa ”aseet on tuhottava ennen kuin ne tuhoavat mei-

dät”, kuvasi täydellisesti juuri tätä diskurssia. Kennedy antoi siis puheessaan monia syitä, 

miksi ydinaseita ja muitakin aseita oli välttämätöntä rajoittaa. Vaarallisen aseen dis-

kurssi esiintyi siis merkittävänä diskurssina kaikissa kolmessa tässä luvussa käsitellyssä 

puheessa.  

Pelotteen diskurssia ei YK:n puheessa esiintynyt, eikä Kennedy esittänyt muutenkaan 

ydinaseita positiivisessa valossa koko tässä luvussa käsitellyn ajanjakson aikana. Ydin-

aseiden pelotevaikutusten ja muiden positiivisten puolien esittely ei olisi sopinut puhee-

seen YK:n kokouksessa, joka oli puheen mukaan aina pyrkinyt aseiden rajoittamiseen. 

Ydinasediskurssien muutokseen vaikutti siis merkittävästi puheen yleisö. Kaikkiin kol-

meen puheeseen pelotteen diskurssi olisi sopinut huonosti, koska tilanne Yhdysvaltojen 

ja Neuvostoliiton välillä oli Wienin kokouksen, Berliinin kriisin ja ydinkokeiden takia erit-

täin jännittynyt. Kennedy ei siis halunnut esittää aseita, jotka olisivat voineet näiden ta-

pahtumien takia millä hetkellä tahansa tuhota koko maailman, millään tavalla positiivi-

sessa valossa.  

Yhteisymmärryksen diskurssi, joka ei esiintynyt heinäkuun puheessa, oli havaittavissa 

YK:n kokouksessa pidetyssä puheessa taka-alalla, vaikka Kennedy ei sinänsä kertonut 

mistään ydinaseisiin liittyvistä neuvotteluista. Hän näytti puheensa avulla kuitenkin, että 

neuvottelut olisivat mahdollisia. Kennedy kertoi esimerkiksi, että enää ei väitetty, että 

ennen aseistariisuntaa olisi ratkaistava kaikki muut ristiriidat. Vaikka hän ei kommentoi-

nutkaan, kuka näin oli väittänyt, tai ketkä tästä olivat samaa mieltä, hän kuvaili yhteis-

ymmärrystä, joka ihmisten välillä vallitsi ydinaseista tai aseista yleensä. Lisäksi hän ke-

hotti kaikkia ihmisiä pohtimaan maailman tuhoutumista, joten hän näki yhteisten intres-

sien olevan tie yhteisymmärrykseen.  

Kennedyn Euroopan matkaa käsitelleessä puheessa ensimmäisen kerran esiintynyt 

hyökkääjän diskurssi oli tässäkin puheessa esillä ydinkokeita käsiteltäessä. ”Toiset” eli 

Neuvostoliitto oli aloittanut vaarallisesti omat testinsä ja tehnyt niiden valmisteluja sa-

laisesti pidemmän aikaa. Neuvostoliitto ei siis välittänyt siitä vaarasta, jota nämä testit 
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maailmalle aiheuttivat. Kuten Berliinin kriisistä kertovassa puheessakin, diskurssi esiintyi 

YK:n puheessa melko vähäisessä osassa, koska Kennedy ei halunnut heittää hukkaan 

Berliinin kriisin jälkeen saavutettua suhteiden parantumista. Ydinkokeiden aloittaminen 

oli kuitenkin suuri takaisku ydinaseiden rajoittamiselle, joten Kennedy olisi voinut tuo-

mita Neuvostoliiton toimistaan suoremminkin. Maltilliseen suhtautumiseen vaikutti se, 

että puhe pidettiin juuri YK:n kokouksessa. Kennedyn omien sanojen mukaisesti järjes-

tön tuli olla rauhanrakentamisen, eikä vastakkainasettelun paikka.  

Ydinkokeisiin liittyi syyskuun puheessa myös läheisesti kahdessa edellisessä puheessa 

taka-alalla pysynyt suojelijan diskurssi. Diskurssin mukaisesti Kennedy esitti, että Yhdys-

vallat oli yrittänyt koko ajan neuvotella uusista, koko maailmaa hyödyttävistä sopimuk-

sista. Neuvostoliiton toimien takia Yhdysvaltojen oli kuitenkin otettava huomioon koko 

vapaan maailman turvallisuus ja aloitettava omat kokeensa. Yhdysvaltojen ydinkokeet 

olivat näin ollen oikeutetummat kuin Neuvostoliiton. Kuten sanottu, Kennedy ei tässä 

puheessa puhunut ydinaseista positiivisesti, mutta hän esitti uudet kokeet välttämättö-

minä maailman turvallisuuden kannalta. Näin ollen puheen taustalla oli ajatus, että Yh-

dysvallat voisi vastata Neuvostoliiton luomaan uhkaan omilla ydinaseillaan, vaikka pu-

heessa mainittiinkin vain ydintestit. 
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3. ”Kaikista suurin vaara olisi olla tekemättä mitään” – vastakkain-

asettelua ja oikeuttamista 

Siinä, missä Kennedy oli aloittanut vuoden 1961 keskittymällä sekä virkaanastujaispu-

heessaan että Kansakunnan tila -puheessa vahvasti ulkopolitiikkaan, vuoden 1962 alku 

oli hyvinkin erilainen. Kennedyn ensimmäisen virkavuoden aikana Yhdysvallat oli koh-

dannut monia ongelmia ulkopolitiikassa, eikä Kennedy itsekään ollut täysin tyytyväinen 

omaan toimintaansa. Vaikka Berliinin muuri oli poistanut välittömän sodanuhan Euroo-

passa, se aiheutti päänvaivaa Kennedylle. Epäonnistunut Sikojenlahden maihinnousu ja 

Kaukoidän kriisin laajeneminen eivät nekään antaneet vuodesta 1961 onnistunutta ku-

vaa.159 

Mahdollisesti näiden vastoinkäymisten vuoksi Kennedy keskittyi vuoden 1962 tammi-

kuun Kansakunnan tila -puheessaan lähes poikkeuksetta sisäpolitiikkaan ja Amerikan 

valtioiden yhteistyöhön. Vuosi aiemmin hän oli samassa puheessa korostanut ydinasei-

den puolustuksellisuuden merkitystä ja pyrkimyksiä niiden rajoittamiseksi. Tammi-

kuussa 1962 hän mainitsi ydinaseet vain muutaman kerran ja niiden rajoittamisesta hän 

sanoi ainoastaan, että hänen maallaan ”on tahto ja usko, tehdä ylivoimaisia ponnistuksia 

aseistariisuntaan ja ydintesteihin liittyvien pattitilanteiden selvittämiseksi”160. Tämä lu-

paus, vaikka melko ympäripyöreä olikin, kertoi kuulijoille, että Kennedy ei ollut unohta-

nut luvanneensa vuosi aiemmin, että aseistariisunnasta tulisi yksi hänen hallintonsa pää-

tavoitteista, vaikka keskittyikin hetken aikaa muihin aiheisiin. Kennedy saattoi haluta 

siirtää huomioita edellisen vuoden ulkopolitiikan ongelmista maan sisäisiin asioihin, 

koska koki epäonnistuneensa ulkopoliittisissa ratkaisuissa tai koska koki sisäpolitiikan 

jääneen ulkopolitiikan varjoon. 

Ydinaseet olivat vuoden 1962 aikana harvoin Kennedyn puheiden aiheena. Tässä luvussa 

käsittelen kahta puhetta, jotka olivat Kennedyn ainoat laajasti ydinaseita käsitelleet pu-

heet vuonna 1962. Ensimmäinen näistä pidettiin maaliskuussa ja se käsitteli Yhdysvalto-

jen uusien ydinkokeiden aloittamista. Sen jälkeen presidentti palasi ydinaseteemaan 

 
159 Snead 2012, 86. 
160 This Nation has the will and the faith to make a supreme effort to break the log jam on disarmament 
and nuclear tests. Annual Message to the Congress on the State of the Union, 11.1.1962. 
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vasta lokakuussa Kuuban ohjuskriisiin liittyen. Vaikka vuoteen 1962 mahtui vain kaksi 

puhetta, joissa Kennedy käsitteli laajasti ydinaseita, molemmat niistä liittyivät erittäin 

merkittäviin päätöksiin. Sekä uusien ydinkokeiden aloittaminen että Kuuban kriisi ajoi-

vat kylmän sodan osapuolia kohti molemminpuolista tuhoa, joten niiden käsitteleminen 

myös presidentin puheissa oli tärkeää. 

3.1. Miksi on pysyttävä edellä? – Yhdysvaltojen uudet ydinkokeet 

Kennedy piti 2.3.1962 radiossa sekä televisiossa suorana esitetyn puheen, joka käsitteli 

laajasti ydinkokeita ja niiden rajoittamista. Kuten Kennedy sanoi jo edellisen vuoden 

syyskuun puheessaan, Yhdysvallat oli pakotettu aloittamaan omat ydinkokeensa uudes-

taan. Maaliskuun puheessa yksi presidentin päätarkoituksista olikin perustella maail-

malle Yhdysvaltojen ydinkokeiden aloittaminen ja saada kansainväliseltä yleisöltä tälle 

hyväksyntä. Aiheeltaan puhe oli erityinen, koska Kennedy ei ollut aiemmin pitänyt pu-

hetta, joka keskittyi pelkästään ydinaseteemoihin. Aiemmin ne olivat olleet vain yksi mo-

nista käsitellyistä asioita. Tämä kertoi tilanteen vakavuudesta ja todellisesta uhasta, 

jonka uudet ydintestit loivat. Siitä, miten Kennedy aloitti puheensa, oli nähtävissä monia 

teemoja, joita hän puheessaan halusi korostaa: 

Seitsemäntoista vuotta sitten ihmiskunta vapautti atomien voiman. Ihmis-

kunta otti silloin käsiinsä keinon tuhota itsensä. Sitä seuranneiden vuosien 

ja kolmen perättäisen presidentin aikana Yhdysvallat on pyrkinyt rajoitta-

maan yksittäisten valtioiden pääsyä näihin aseisiin. Koska kaikista kunnioi-

tettavista vastuutehtävistä, joita tähän asemaan liittyy, mikään ei aiheuta 

niin synkkiä pohdintoja kuin lainmääräämä oikeus käyttää ydinaseita kan-

samme ja vapautemme puolustamiseen.161 

Kennedy halusi esittää Yhdysvallat ja sen hallussa olleet ydinaseet hyvässä valossa. Hä-

nen mukaansa jo ydinaseiden syntymästä asti Yhdysvallat oli yrittänyt rajoittaa niiden 

käyttöä ja tulisi käyttämään aseitaan vain puolustautumiseen. Kennedyn mainitsemat 

 
161 Seventeen years ago man unleashed the power of the atom. He thereby took into his mortal hands 
the power of self-extinction. Throughout the years that have followed, under three successive Presi-
dents, the United States has sought to banish this weapon from the arsenals of individual nations. For of 
all the awesome responsibilities entrusted to this office, none is more somber to contemplate than the 
special statutory authority to employ nuclear arms in the defense of our people and freedom. Radio and 
Television Address to the American People: “Nuclear Testing and Disarmament”, 2.3.1962. 
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ihmiskunnan itsetuho ja presidentinvirkaan kuuluvat ”synkät pohdinnat” vahvistivat ku-

vaa siitä, miten vahvasti Yhdysvallat ja sen liittolaiset tavoittelivat ydinaseiden rajoitta-

mista. Kennedy häivytti myös puheessaan Yhdysvaltojen roolin ensimmäisen ydinaseen 

kehittäjänä ja käyttäjänä, jotta hän pystyi paremmin korostamaan, miten paljon työtä 

Yhdysvallat oli aseiden rajoittamisen eteen tehnyt. Hän kertoi ”ihmiskunnan vapautta-

neen atomien voiman”, joka edusti samanlaista personifikaatiota, jota hän oli käyttänyt 

jo tammikuussa 1961. Sen jälkeen, kun ydinase oli luotu, ihmiskunta ei enää kokonaan 

hallinnut niitä. Tämän vuoksi niiden rajoittaminen oli erityisen tärkeää. Tällä kertaa hän 

kertoi kuitenkin ”ihmiskunnan ottaneen käsiinsä” ydinaseiden voiman, joten ajatus it-

sekseen toimivista ydinaseista ei ollut niin dramaattinen kuin aiemmin. 

Kennedy puhui totta kertoessaan Yhdysvaltojen pyrkineen edellisien vuosien aikana 

ydinaseiden rajoittamiseen. Ensimmäisenä rajoitustoimena Yhdysvallat oli ehdottanut 

niin sanottua Baruch-suunnitelmaa vuonna 1946. Yhdysvaltain YK:n atomienergiakomis-

sion edustajan, Bernard Baruchin, mukaan nimetty ehdotus ajoi ydinenergiaa ja sen käy-

tön valvonnasta vastaavan viranomaisen luomista. Tämä YK:n osana toimiva taho olisi 

saanut lähettää omia tarkkailijoitaan valtioihin, joissa epäiltiin väärinkäytöksiä ydinvoi-

maan liittyen ja asettaa niille sanktioita, jos sopimusta rikottiin. Yhdysvaltojen ydinaseet 

olisi tuhottu vasta kun olisi päästy varmuuteen, ettei muilla mailla ollut mahdollisuuksia 

kehittää vastaavia aseita. Baruch-suunnitelman ongelma oli sen yksipuolisuus. Pelättiin, 

että suunnitelma salli Yhdysvaltojen säilyttää ydinasemonopolinsa samalla, kun se olisi 

estänyt muita valtioita kehittämästä samanlaisia aseita. Tämän takia Neuvostoliitto hyl-

käsi suunnitelman nopeasti.162 

Baruch-suunnitelman epäonnistuttua Yhdysvallat teki ehdotuksia aseiden rajoittami-

selle koko 1950-luvun ajan. Suurin osa suunnitelmista kaatui samaan ongelmaan: Neu-

vostoliitto ei hyväksynyt neutraalien valvojien pääsyä omaan maahansa. Yhdysvaltojen 

puolelta ehdotuksia motivoi pelko siitä, että Neuvostoliitto voisi käyttää ydinaseita vää-

rin, jos se saisi sellaisia haltuunsa. Muiden valtioiden olisi kuitenkin pitänyt uskoa Yhdys-

valtojen hyväntahtoisuuteen ja suostua säilyttämään sen ydinasemonopoli. 

 
162 Cortright 2008, 150–151. 
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Yhdysvalloissa tällainen suurvallan moraalintuntoon pohjautuva perustelu nähtiin toimi-

vana, mutta muihin valtioihin se ei uponnut.163 

Kennedy halusi korostaa puheessaan, että oli täysin Neuvostoliiton syytä, että Yhdysval-

tojen oli pakko aloittaa kokeensa uudestaan. Näin hän haki oikeutusta toimilleen. Ken-

nedy sanoi: 

Mutta viime vuoden syyskuussa, kun Yhdysvallat ja Iso-Britannia neuvotte-

livat hyvässä hengessä Genevessä, Neuvostoliitto rikkoi tunteettomasti 

ydintestikieltoa aloittamalla kaksi kuukautta kestävät ydinkokeet, joissa 

kokeiltiin yli neljääkymmentä asetta. Näitä testejä oli valmisteltu salaisesti 

monta kuukautta. Uusien uhkausten ja uusien pelottelutaktiikoiden kanssa 

nämä kokeet [-] edustivat Neuvostoliiton merkittävää yritystä tuoda ydin-

aseet jälleen osaksi kilpavarustelua.164 

Tässä puheessa Kennedy kategorisoi Neuvostoliiton jo hyvinkin erilaiseen ryhmään kuin 

oman maansa. Neuvostoliito oli katalasti rikkonut lupauksensa ja salaisesti valmistellut 

kokeitaan pitkän aikaa. Tämän lisäksi Kennedy syytti Neuvostoliittoa uhkausten esittä-

misestä. Neuvostoliiton toiminta oli hänen mukaansa tuonut ydinaseet uudelleen osaksi 

asekilpailua, mikä edelleen viestitti kuulijoille, miten vaarallinen Neuvostoliitto oli. Yh-

dysvallat taas oli puheen mukaan ainoastaan pyrkinyt edistämään neuvotteluja ydinso-

dan riskin pienentämiseksi. Tätä korosti myös kertomus neuvotteluista, jotka tapahtui-

vat juuri samaan aikaan, kun Neuvostoliitto aloitti uudet ydinkokeensa. Esimerkiksi Ber-

liinin kriisin aikana presidentin puheissa oli jo esiintynyt vastakkainasettelua Yhdysval-

tojen ja Neuvostoliiton välillä, mutta nyt Kennedy mainitsi Neuvostoliiton useasti ni-

meltä ja toi vahvemmin esiin sen, miten järjetöntä ja epäoikeudenmukaista vastapuolen 

toiminta oli. Syyskuun puheessa YK:n yleiskokouksessa Kennedy kertoi ”muiden” aloit-

taneen kokeensa uudestaan, vaikka kuulijoille oli silloinkin täysin selvää, että tällä 

 
163 Gerber 1982, passim. 
164 On September first last year, while the United States and the United Kingdom were negotiating in 
good faith at Geneve, the Soviet Union callously broke its moratorium with a two month series of tests of 
more than 40 nuclear weapons. Preparations for these tests had been secretly underway for many 
months. Accompanied by new threats and new tactics of terror, these tests [-] represented a major So-
viet effort to put nuclear weapons back into the arms race. On Nuclear testing and disarment, 2.3.1962. 
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tarkoitettiin Neuvostoliittoa. Nyt hän ei enää nähnyt järkeväksi olla mainitsematta Yh-

dysvaltojen päävastustajaa nimeltä. 

Neuvostoliiton esittämät uhkaukset, joista Kennedy puhui, tuskin viittasivat mihinkään 

yksittäiseen tapahtumaan. Neuvostoliitto oli toiminut monella tavalla aggressiivisesti ja 

uhkaavasti edellisen vuoden aikana. Ydinkokeiden uudelleen aloittamisen lisäksi 

Hruštšov oli julistanut vuoden 1961 alussa tukensa ”vapaussodille” ja Kennedy näki uhan 

kohdistuvan erityisesti kolmannen maailman valtioihin, joilla oli hyvät suhteet Yhdysval-

tojen kanssa.165 Berliinin kriisi oli ollut Neuvostoliiton aggression tulosta ja se, että Neu-

vostoliiton tukema Fidel Castro oli julistanut hallintonsa marxistis-leninistiseksi joulu-

kuussa 1961,166 saattoi näyttää Kennedylle uhkaukselta, ettei Yhdysvallat ollut turvassa 

edes omalla mantereellaan. Toisaalta Kennedyn ei tarvinnutkaan mainita, mitä ”uhkauk-

sia” Neuvostoliitto oli tarkalleen esittänyt, olihan suurimmalle osalle kuulijoista selvää, 

että Neuvostoliiton uudet ydintestit edustivat maan aggressiivisuutta ja vaarallisuutta. 

Kennedy jatkoi ydintestien pakollisuudesta: 

Jos Neuvostoliiton politiikassa ei tapahdu merkittävää muutosta, yksikään 

Yhdysvaltojen presidentti – jolla on vastuullaan niin monen ihmisen vapaus 

ja turvallisuus – ei voisi tehdä mitään muuta ratkaisua. Mutta, koska ydin-

aseemme vaikuttavat amerikkalaisten ja koko vapaan maailman turvalli-

suuteen [-] haluan jakaa kanssanne, ja koko maailman kanssa, kokonaisuu-

dessaan turvallisuustoimemme, kaikki faktat ja ajatukset, jotka johtivat tä-

hän päätökseen.167 

Kennedyn sanat vahvistivat edelleen vastakkainasettelua Neuvostoliiton ja Yhdysvalto-

jen välillä. Kennedy sanoi haluavansa kertoa avoimesti, miksi Yhdysvallat oli päätynyt 

kokeiden jatkamiseen sekä yksityiskohtia testien turvallisuustoimista. Kennedy katego-

risoi Yhdysvaltojen testit välttämättömiksi monen ihmisen turvallisuuden kannalta. 

 
165 Dallek 2003, 350. 
166 Dallek 2003, 466–467. 
167 In the absence of any major shift in Soviet policies, no American President – responsible for the free-
dom and the safety of so many people – could in good faith make any other decision. But because our 
nuclear posture affects the security of all Americans and all free men [-] I want to share with you and all 
the world, to the fullest extent our security permits, all of the facts and the thoughts which have gone 
into this decision. On Nuclear testing and disarmament, 2.3.1962. 
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Lisäksi hän esitti Yhdysvallat paljon oikeudenmukaisempana kuin Neuvostoliiton – Yh-

dysvallat kertoi avoimesti tulevista kokeista, Neuvostoliitto taas oli valmistellut kokeita 

salamyhkäisesti ja aloittanut ne ilman ennakkoilmoitusta. Kennedyn käyttämät ääri-il-

maisut ”yksikään Yhdysvaltojen presidentti” ja ”mitään muuta ratkaisua” vahvistivat ku-

vaa Yhdysvaltojen testien välttämättömyydestä. Matti Viitasaaren tutkimuksen perus-

teella Kennedy käytti samanlaista retoriikkaa myös avaruuskilpailuun liittyen: maailman-

laajuisen rauhan säilyttämiseksi Yhdysvaltojen oli pakko voittaa Neuvostoliitto avaruus-

kilpailussa.168 Molemmissa aiheissa Kennedyn keskeinen viesti oli, että Neuvostoliiton 

voitto olisi vaikeuttanut rauhan ylläpitämistä. 

Presidentin puheessa Yhdysvaltojen kokeille annettiin selvät syyt, kun taas Neuvostolii-

ton kokeiden ainoa syy Kennedyn mukaan oli saada epäreilulla tavalla etumatkaa ydin-

aseteknologiassa ja tehdä ydinohjuksista jälleen osa asekilpailua. Tällä kontrastilla pre-

sidentti halusi edelleen korostaa maiden välistä eroa. Kennedyn sanojen mukaan Yhdys-

valtojen testit voitaisiin vielä perua, mutta tämä olisi vaatinut ”merkittävää muutosta” 

vastapuolen toimesta. Näin hän halusi esittää halunsa neuvotella vielä uudesta ydinsul-

kusopimuksesta, mutta tämä vaatisi perustavanlaatuisia muutoksia siinä, miten Neuvos-

toliitto suhtautui ydinkokeisiin ja ydinaseisiin ylipäätään. Sanojen merkitys oli esittää 

Neuvostoliitto ongelmien lähteenä, mutta myös näyttää, että sillä oli mahdollisuus pie-

nentää ydinsodan riskiä omalla toiminnallaan. 

Kennedy oli edellisenä vuonna rauhoitellut puheillaan kuulijoita, nyt hän maalaili Neu-

vostoliiton uusien ydinkokeiden vaikutuksesta melko pelottavaa kuvaa. Presidentti sa-

noi: 

Neuvostoliiton testit voisivat tuoda heille sellaisen ydinhyökkäys ja -puolus-

tusvalmiuden, joka rohkaisisi heitä aggressiivisuuteen, jos länsimaat eivät 

saavuttaisi uutta kehitystä.169 

Näiden sanojen jälkeen ei kuulijoille ollut enää epäselvää, mitä Kennedy ajatteli tapah-

tuvan, jos Yhdysvallat olisi turvautunut mihin tahansa muuhun ratkaisuun kuin uusiin 

 
168 Viitasaari 2015, 93. 
169 Further Soviet tests, in the absence of further Western progress, could well provide the Soviet Union 
with a nuclear attack and defense capability so powerful as to encourage aggressive designs. On Nuclear 
testing and disarmament, 2.3.1962. 
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ydintesteihin. Kuten hän sanoi aiemmin samassa puheessa, Yhdysvaltojen, ”vapaan 

maailman suojelijan”, presidenttinä hän ei voisi tehdä mitään muuta ratkaisua. Kennedy 

painotti, että jos Neuvostoliiton annettiin ohittaa Yhdysvallat ydinasekilpailussa, se joh-

taisi suuriin riskeihin, jopa hyökkäykseen tai muihin uhkauksiin länsimaita vastaan. Hä-

nen perustelunsa koski käsillä olevaa tilannetta, mutta sillä olisi voitu perustella Yhdys-

valtojen tavoitetta pysyä Neuvostoliiton edellä myös muissa tilanteissa. 

Kennedyn tavoite oli koko puheen ajan esittää Yhdysvaltojen uudet ydinkokeet pakolli-

sina ja saada tällä tavalla kuulijat hyväksymään ne. Hän myös ymmärsi, että kaikki eivät 

olisi samaa mieltä testien aloittamisesta. Kennedy toi asian esiin puheessaan ja tarjosi 

epäilijöille lisäperusteluja: 

Suoritamme paljon vähemmän testejä kuin Neuvostoliitto ja niiden aiheut-

tama laskeuma on paljon pienempi – silti on valtioita, jotka tulevat vaati-

maan meitä pidättäytymään täysin näistä testeistä. He saattavat unohtaa, 

että me pidättäydyimme testeistä pitkän aikaa ja etsimme mahdollisuuksia 

kaikkien testien kieltämiseksi samalla, kun Neuvostoliitto valmisteli salai-

sesti uusia räjäytystestejä.170 

Kennedyn mainitessa jälleen Neuvostoliiton salaiset valmistelut, hänen tarkoituksenaan 

oli esittää Neuvostoliito epärehellisenä ja Yhdysvallat neuvotteluille avoimena. Näin ei 

jäisi epäselvyyttä, oliko Yhdysvalloilla oikeutus ydinkokeisiinsa. Myös pienemmän las-

keuman ja testien määrän mainitseminen antoi Yhdysvalloista paremman kuvan kuin 

Neuvostoliitosta. Tieteilijät ja tavalliset amerikkalaiset olivat olleet huolestuneita, että 

maapallo ei laskeuman takia olisi tulevaisuudessa enää elinkelpoinen.171 Tästä syystä 

Kennedy yritti esittää Yhdysvaltojen testit sekä välttämättöminä että turvallisina. Vaikka 

Kennedy ei maininnut asiaa ääneen, vuoden 1958 ydintestikielto oli alun perin 

Hruštšovin ehdottama.172 Mainitsemalla Neuvostoliiton salaiset valmistelut useasti, 

Kennedy saattoi vihjata, että Neuvostoliitto oli päättänyt ydintestien lopettamisesta, 

 
170 We will be conducting far fewer tests than the Soviets, with far less fallout, there will still be those in 
other countries who will urge us to refrain from testing at all. Perhaps they forget that this country long 
refrained from testing, and sought to ban all tests, while the Soviets were secretly preparing new explo-
sions. On Nuclear testing and disarmament, 2.3.1962. 
171 Brick 1998, 129. 
172 Baglione 1999, 36. 
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vaikka sen tarkoituksena ei ollut ikinä kieltää niitä lopullisesti. Oliko Neuvostoliitto koko 

ajan odottanut oikeaa aikaa aloittaa ydintestinsä uudelleen? Näin vakavan syytöksen 

esittäminen suorasti olisi kuitenkin saattanut heikentää mahdollisuuksia neuvotella 

uutta sopimusta Neuvostoliiton kanssa tulevaisuudessa.  

Vaikka Kennedy ei asiaa voinut varmasti tietääkään, Neuvostoliiton johtaja oli todella 

alun perin ehdottanut ydintestikieltoa lähinnä ajaakseen oman maansa etua. Neuvosto-

liitto oli juuri lopettanut viimeisimmät kokeensa vuoden 1957 lopussa ja Yhdysvaltojen 

tiedettiin valmistelevan seuraavaa testijaksoaan, joten kiellon ajankohta oli paljon edul-

lisempi Neuvostoliitolle kuin Yhdysvalloille. Hruštšov käytti kieltoa myös näyttääkseen 

Neuvostoliiton olevan rauhan asialla. Kun Yhdysvallat ei heti hyväksynyt Neuvostoliiton 

tekemää ehdotusta, Hruštšov kertoi maailmalle Yhdysvaltojen olevan maailmanrauhan 

esteenä. Tämä vetosi erityisesti kolmannen maailman maihin, vaikka Eisenhower yritti-

kin selittää hylänneensä ehdotuksen, koska se ei olisi vähentänyt jo olemassa olevien 

ydinaseiden määrää.173 

Kennedy osasi jo varautua päätöksensä aiheuttamaan kritiikkiin ja vastasi siihen ennalta. 

Tämä oli malliesimerkki oletettuun vasta-argumenttiin varautumisesta. Tämä tarkoittaa 

oman väitteen suojaamista jo etukäteen odotetulta vastaväitteeltä. Näin ollen kukaan 

ei voi enää väittää, ettei tätä asiaa ole otettu huomioon väitettä esittäessä.174 Kennedy 

arvioi, ettei reaktio Yhdysvaltojen uusiin testeihin olisi muiden valtioiden osalta pelkäs-

tään hyväksyvä, joten hän pyrki esittämään mahdollisimman paljon perusteluja kokei-

den välttämättömyydelle. Vasta-argumentteihin vastatakseen Kennedy kertoi myös, mi-

ten Yhdysvallat oli yrittänyt etsiä ratkaisuja ydinaseiden rajoittamiseen ja pidättäytynyt 

samalla ydinkokeista. 

Myös Yhdysvalloista löytyi paljon ihmisiä, jotka vastustivat ydinkokeita. Aiemmin mai-

nittu ydinasevastainen kansalaisjärjestö Sane vaati jo Eisenhowerin aikana ydinkokeiden 

lopettamista. Yhdysvalloissa sai jalansijaa myös alun perin Isossa-Britanniassa perus-

tettu Campaign for Nuclear Disarmament (CND). Se vaati Sanea voimakkaammin täydel-

listä ydinaseistariisuntaa.175 Kennedy pyrki luomaan itsensä ja liikkeiden jäsenten välille 

 
173 Baglione 1999, 30, 36. 
174 Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 366–367. 
175 Cortright 2008, 154. 
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paremmat suhteet kuin edeltäjänsä. Arvatenkin uusista ydinkokeista puhuminen ai-

heutti vahvan reaktion ydinaseiden vastustajissa. Kun päätöstä kokeiden jatkamisesta ei 

ollut vielä tehty, ydinkokeiden vastustajat järjestivät tuhansien opiskelijoiden protestin 

Valkoisen talon edessä. He halusivat kommentin itse presidentiltä uusista ydinkokeista. 

Kennedy ei tavannut protestoijia, mutta ei myöskään käskenyt hajottaa mielenosoi-

tusta. Hän lähetti hyväntahdoneleenä Valkoisen talon hovimestarin tarjoilemaan mie-

lenosoittajille kahvia. Vuoden 1961 aikana teetettyjen gallupkyselyjen mukaan yleinen 

mielipide Yhdysvalloissa oli ydinkokeita vastaan ja erityistä pelkoa herätti kokeiden tuot-

tama laskeuma. Asia ei siis enää ollut vain aiemmin ääriliikkeinä pidettyjen ryhmien 

huoli.176 Koska ydinkokeiden jatkaminen oli monen amerikkalaisen mielipidettä vastaan, 

Kennedyn oli tärkeää kuvailla, miksi kokeet olivat välttämättömiä, ja miten niiden ai-

heuttama laskeuma ei olisi suuri. Toisaalta Kennedy varmasti tiesi, että hän ei saisi kaik-

kia amerikkalaisia taivuteltua ydinkokeiden puolelle. 

Vaikka Kennedy kertoi Yhdysvaltojen aloittavan uudet ydinkokeet suojellakseen itseään 

ja liittolaisiaan, hän halusi kuitenkin kertoa, että kokeita parempi keino varmistaa maa-

ilman turvallisuus oli aseistariisunta: 

Minulla ei ole mitään epäilyksiä, että suurin osa ystävistämme ympäri 

maailmaa ovat jakaneet oman toiveeni, ettei meidän enää olisi tarpeellista 

tehdä uusia testejä – ja oman uskoni, että pitkän ajan kuluessa ainoa oikea 

turva ydinaseiden aikakaudella tulee aseistariisunnasta, ei asevaruste-

lusta.177 

Kennedy sai painoa omille sanoilleen esittämällä, että ihmiset muissa maissa olivat sa-

maa mieltä. Tämä piti paikkaansa ainakin osittain, eihän kukaan ydinsotaa halunnut. Se, 

oliko aseistariisunta kaikkien mielestä ainoa oikea vaihtoehto estää ydinsota, saattoi olla 

monimutkaisempi kysymys. Niille, jotka vielä epäilivät Yhdysvaltojen ydinkokeiden tar-

peellisuutta, presidentti halusi korostaa, ettei hänkään olisi halunnut aloittaa kokeita 

uudelleen. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista niin kauan kuin uusia sopimuksia ei 

 
176 Wittner 2020, 104–105. 
177 I have no doubt that most of our friends around the world have shared my own hope that we would 
never find it necessary to test again – and my own belief that, in the long run, the only real security in 
this age of nuclear peril rests not in armament but in disarmament. On Nuclear testing and disarma-
ment, 2.3.1962. 
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syntynyt. ”Ystävillä” Kennedyn voidaan ajatella tarkoittaneen lähinnä Yhdysvaltojen liit-

tolaisia tai laajemmin kaikkia vapaita ihmisiä, joista hän oli puhunut aiemmin. Tämä loi 

kuvaa yleisestä mielipiteestä ja yhteisistä intresseistä, jotka nämä ”ystävät” jakoivat ja 

antoi Kennedyn sanoille lisää vaakuttavuutta. 

Kansalaisten vastustuksen lisäksi monien maiden hallinnotkin olivat ydintestien jatka-

mista vastaan. Harvinaisen avoimesti valtioiden johtavista henkilöistä Uuden Seelannin 

pääministeri kritisoi sekä Yhdysvaltoja että Neuvostoliittoa uusista ydinkokeista. Myös 

Nato-rintama alkoi rakoilla: Norja, Tanska, Islanti ja Kanada olivat kokeita vastaan. Ka-

nada jopa rikkoi aiemman sopimuksen ja kieltäytyi vastaanottamasta ydinaseita Yhdys-

valloilta. Ison-Britannian johtavat poliitikot kritisoivat testejä, mutta paljon varovaisem-

min kuin muissa maissa. Yleinen mielipide maailmalla kiinnosti sekä Yhdysvaltojen että 

Neuvostoliiton johtajia. Kennedy käytti Neuvostoliiton kokeita huonontaakseen vasta-

puolen julkikuvaa,178 mutta kun tuli aika päättää Yhdysvaltojen omista kokeista hänen 

oli pakko toimia yleistä mielipidettä vastaan.  

Kennedy halusi vielä kerran palata perustelemaan, miksi Yhdysvallat ei yksinkertaisesti 

voisi olla aloittamatta omia ydinkokeitaan ja jäädä odottamaan, mitä tapahtuisi:  

Miksi he muuttaisivat strategiaansa ja pidättäytyisivät testaamisesta vain, 

koska me pidättäydyimme? Miksi he haluaisivat keskeyttää pyrkimyksensä 

ohittaa meidät ydinteknologiassa? Ja miksi he haluaisivat ikinä suostua py-

syvään sulkusopimukseen tai yhteiseen aseistariisuntaan?179 

Kennedy siis havainnollisti vielä selkeämmin, mitä seuraisi, jos Yhdysvallat ei jatkaisi 

ydinkokeitaan: mikään ei olisi estänyt Neuvostoliittoa pääsemästä edelle ydinasekilpai-

lussa ja tämä olisi vaikeuttanut minkäänlaisen pysyvän sopimuksen solmimista tulevai-

suudessa. Presidentti halusi kertoa epäilijöille, ettei testeistä pidättäytymisellä olisi ollut 

saavutettavissa kuin moraalinen voitto, joka ei tässä tapauksessa hyödyttäisi mitään. 

Kennedy esitti selvin sanoin, ettei olisi mitään muita vaihtoehtoja kuin testien uudelleen 

 
178 Wittner 2020, 106–108. 
179 Why would they change their strategy or refrain from testing, merely because we refrained? Why 
would they want to halt their drive to surpass us in nuclear technology? And why would they ever con-
sider accepting a true test ban or mutual disarmament? 
On Nuclear testing and disarmament, 2.3.1962. 



79 
 

aloittaminen. Testeistä pidättäytyminen hyödyttäisi vain Neuvostoliittoa, eikä sillä saa-

vutettaisi mitään muuta kuin ydinsodan uhan suureneminen. 

Kennedy korosti vielä uudelleen, miten toivoi Neuvostoliiton näkevän kiihtyneen asekil-

pailun vaarat: 

Toivokaamme, että he muuttavat suhtautumistaan ydintestien kieltämi-

seen – että he näkevät toivottavampana kilpavarustelun hillitsemisen kuin 

sen kiihtymisen kaikkine vaaroineen: ydinaseiden leviämisen muille valti-

oille, jännitteiden jatkuvan kasvamisen maailmassa, aseistariisunnan mah-

dollisuuksien tasaisen vähenemisen ja meidän kaikkien turvallisuuden vä-

henemisen.180 

Monet mainituista asioita olivat samoja, joista Kennedy oli varoittanut jo edellisenä 

vuonna: ydinaseiden leviäminen, jännitteiden lisääntyminen ja sopimusten solmimisen 

vaikeutuminen. Presidentti halusi kertoa jälleen sekä Neuvostoliitolle että muille maail-

man valtioille, mitä tulisi tapahtumaan, jos uusia sopimuksia ei saataisi solmittua. ”Mei-

dän kaikkien turvallisuuden väheneminen” vetosi kaikkiin kuulijoihin ja näin sanomalla 

Kennedy halusi ilmaista, että asia oli kaikkien maailman ihmisten kannalta merkityksel-

linen. Hänen sanoistaan syntyi kuva, että kaikilla maailman ihmisillä oli yhteinen tavoite 

ja Neuvostoliiton teoilla oli merkittävä rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa. Kennedy 

kuvaili, että jos Neuvostoliitto ei muuttaisi toimintaansa, ydinaseisiin liittyviä riskejä ei 

voitaisi mitenkään vähentää. Hän painotti tätä erityisesti Neuvostoliiton johtajalle, 

mutta myös niille, jotka kyseenalaistivat uusien ydintestien aloittamisen. 

Kuten aiemmin mainittu, Kennedy ei nähnyt tilannetta täysin epätoivoisena. Hän näki 

tilanteessa myös mahdollisuuden korostaa Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton yhteisiä on-

gelmia: 

 
180 Let us hope that they will take a different attitude on banning nuclear tests – that they will prefer to 
see the nuclear arms race checked instead of intensified, with all the dangers that that intensification 
brings: the spread of nuclear weapons to other nations; the constant increase in world tensions; the 
steady decrease in all prospects for disarmaments; and, with it, a steady decrease in the security of us 
all. On Nuclear testing and disarmament, 2.3.1962. 
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Se että molemmat puolet ovat päättäneet jatkaa kokeitaan, näyttää uu-

sien sopimusten, ei uusien riitojen tarpeen.181 

Kennedy halusi sanoillaan näyttää uskovansa edelleen neuvotteluihin ja sopimuksiin. 

Hänen sanansa oli osoitettu niille, jotka epäilivät ydinsulkuneuvotteluiden tulleen tiensä 

päähän. Samalla ne oli suunnattu myös Neuvostoliitolle. Vaikka Kennedy oli kovin sanoin 

arvostellut Neuvostoliitoa puheensa aikana, hän halusi kuitenkin muistuttaa Hruštšovia 

niistä seikoista, jotka maita yhdistivät. Kennedyn sanat muistuttivat hänen virkaanastu-

jaispuhettaan, jossa hän oli todennut ydinaseiden rajoittamisen olevan molempien puol-

ten yhteinen tehtävä. Nyt hän kuvaili uusien ydinkokeiden tuoneen Yhdysvallat ja Neu-

vostoliiton jälleen yhteisten ongelmien eteen. Kennedy näytti jollain tasolla ymmärtä-

vänsä Neuvostoliiton syyt aloittaa kokeensa, mutta hän myös kertoi, että mitkä tahansa 

syyt olivatkin, ne voisivat ohjata ydinasevaltioita kohti ydinkokeiden rajoittamista eikä 

uutta vastakkainasettelua. 

Kennedy kuvaili kovin sanoin aiempaa tilannetta, jossa sopimusta oli yritetty saada neu-

voteltua Neuvostoliiton kanssa:  

Tiedämme nyt tarpeeksi keskeytyneistä neuvotteluista, salaisista valmiste-

luista ja hyödystä, jonka pitkät ydinkoejaksot tuovat, jotta emme enää kos-

kaan tarjoaisi ydinsulkua, johon ei kuulu valvontaa.182 

Presidentin sanat oli tarkoitettu hyökkäykseksi Neuvostoliittoa vastaan. Maailmalle sa-

nat kertoivat, että ydinaseiden rajoittamisen eteen tehdyt neuvottelut eivät olleet eden-

neet, koska Neuvostoliitto oli samalla valmistellut kokeitaan, eikä ollut tämän takia ha-

lukas samaan neuvotteluja päätökseen. Kennedy halusi korostaa Neuvostoliiton joh-

dolle, ettei se enää samanlaisilla katalilla toimilla saisi hankittua itselleen ylivoimaa ydin-

asekilpailussa. Kennedy oli jo käyttänyt suuren osan puheesta puolustaakseen päätöstä 

ydinkokeiden uudelleen aloittamisesta. Nyt hän kertoi myös, mihin Yhdysvallat pyrkisi 

seuraavana askeleena kohti ydinasekontrollia: uuteen ydinsulkusopimukseen, jonka to-

teutumista voitaisiin todellisuudessa myös valvoa. Kuten Kennedy oli usein kertonut, 

 
181 The fact that both sides have decided to resume testing only emphasizes the need for new agreement, 
not argument. On Nuclear testing and disarmament, 2.3.1962.  
182 We know now enough about broken negotiations, secret preparations, and the advantages gained 
from a long test series never to offer again an uninspected moratorium. On Nuclear testing and disarma-
ment, 2.3.1962. 
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tällaista sopimusta oli tavoiteltu jo aiemminkin, mutta yritykset olivat aina kaatuneet 

erimielisyyksiin Neuvostoliiton kanssa. Kennedyn sanoista oli nähtävissä, miksi tällainen 

sopimus olisi ainoa pysyvä vaihtoehto: sopimus, joka ei sisältäisi valvontaa, olisi johtanut 

vain täysin samanlaiseen tilanteeseen, jossa suurvallat nyt olivat, eikä siitä olisi ollut mi-

tään todellista hyötyä. Hän kertoi, mitä tulevaisuudessa tulisi tapahtumaan ilman täl-

laista sopimusta: 

Jos aikaan ei saada sitovaa sopimusta, joka kieltäisi ydinkokeet viimeistään 

huhtikuun lopussa, aiomme toimia puheidemme mukaan – pyrimme löytä-

mään uusia keinoja päästä yhteisymmärrykseen – mutta aiomme myös jat-

kaa testiemme valmisteluja.183 

Kennedy loi jälleen vastakkaisia kategorioita Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välille. Hä-

nen mukaansa, vaikka molemmat maat olivat päätyneet aloittamaan kokeensa uudes-

taan, ainoastaan Yhdysvallat oli valmis samalla neuvottelemaan uusista ratkaisuista. 

Tätä hän korosti myös kertomalla, että uusien kokeiden aloittaminen voitaisiin vielä pe-

rua, jos neuvottelut tuottaisivat tulosta ennen huhtikuun loppua. Tämän tarjouksen 

Kennedy esitti Neuvostoliitolle. Lupaus, että ilman sopimusta kokeet aloitettaisiin, oli 

myöskin osoitettu samaan suuntaan, mutta myös Yhdysvaltojen liittolaisille. Kennedy 

aikoi vastata vapaan maailman turvallisuuden kohtamaan haasteeseen konkreettisilla 

toimilla, vaikka tarjosikin vielä neuvottelujen mahdollisuutta. 

Kennedy oli haluton jatkamaan Yhdysvaltojen ydintestejä vielä keväällä 1962. Hän ei kui-

tenkaan voinut olla varma, miten suuria harppauksia Neuvostoliitto oli omilla kokeillaan 

saanut aikaan. Presidentti ei nähnyt sillä hetkellä muuta tapaa varmistaa Yhdysvaltojen 

turvallisuutta. Hän kertoi puheessaankin, että ydintestien avulla vahvistunut Neuvosto-

liitto olisi entistä vaarallisempi ja arvaamattomampi. Noin kuukautta aiemmin Kennedy 

oli kertonut toimittajille, että vaikka Yhdysvallat jatkaisikin kokeitaan, se pyrkisi edelleen 

ydinaseiden rajoittamiseen. Kennedy ei halunnut, että Yhdysvallat valitsisi kumpaakaan 

kahdesta ääripäästä suojellakseen itseään. Ensimmäinen ääripää olisi ollut luottaa soke-

asti neuvotteluihin, vaikka muut jatkoivat kokeitaan, toinen taas uskoa koko ajan 

 
183In the absence of a firm agreement that would halt nuclear tests by the latter part of April, we shall go 
ahead with our talks – striving for some new avenue of agreement – but we shall also go ahead with our 
tests. On Nuclear testing and disarmament, 2.3.1962. 
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vaarallisemmaksi kiihtyvän asekilpailun tuovan jonkinlaista turvaa.184 Sama ajatus näkyi 

selvästi puheen taustalla: kun neuvottelut eivät tuottaneet tulosta ja Neuvostoliitto 

aloitti kokeensa uudestaan, myös Yhdysvaltojen oli toimittava, vaikka neuvotteluja jat-

kettiinkin koko ajan. 

Kennedy päätti puheensa kertomalla hallintonsa yleisistä tavoitteista ydinasekontrollin 

saralla ja suhtautumisesta ydinkokeisiin: 

Tavoitteemme on tehdä omista kokeistamme tarpeettomia, estää muita 

tekemästä kokeitaan, estää ydinasevarustelua leviämästä hallitsematto-

miin, ottaa ensimmäiset askeleet kohti yleistä ja täydellistä aseistariisun-

taa.185 

Kennedy pyrki omien sanojensa mukaan siihen, että tulevaisuudessa ei tehtäisi uusia 

ydinkokeita ja tähän tavoitteeseen saattoivat yhtyä kaikki, jotka pitivät ydinaseita vaa-

rallisina. Presidentti kokosi yhteen asiat, joita hän toivoi tulevaisuuden sopimuksilta: nii-

den olisi tullut estää uudet kokeet ja tällä tavalla ydinasekilpailujen syntyminen. Näihin 

tavoitteisiin olisi johtanut sopimusneuvottelujen lisäksi myös se, että kylmän sodan osa-

puolet olisivat muuttaneet kantaansa vastapuoleen. Jos vastakkainasettelua ja kilpailua 

ei olisi ollut, suurvalloilla ei olisi mitään syytä ylläpitää ydinaseitaan tai kehittää niitä li-

sää. Se olisi lopettanut ydinaseiden testaamisen, leviämisen ja kaikki muut riskit, joita 

aseisiin liittyi. Kennedyn mukaan hänen hallintonsa tavoite oli edelleen sama kuin jo vir-

kaanastujaispuheessakin: yleinen ja täydellinen aseistariisunta. 

Puhe oli ensimmäinen, jossa Kennedy käytti metaforaa matkasta kuvaamaan ponnistuk-

sia kohti ydinasekontrollia. Vaikka Kennedy oli monin eri tavoin perustellut aseistariisun-

nan tarpeellisuutta, hän ei ollut ennen kuvaillut toimien olevan sananmukaisesti ”aske-

lia” kohti tätä päämäärää. Matkametafora on hyvin yleinen poliitikkojen kielenkäytössä. 

Matka kuvaa ”tarkoituksellista liikkumista tiettyä reittiä pitkin, kohti määränpäätä” ja 

tätä ajatusta viestitetään myös useimmiten siihen liittyvien metaforien avulla. 

 
184 Snead 2012, 203. 
185Our real objective is to make our own tests unnecessary, to prevent others from testing, to prevent the 
nuclear arms race from mushrooming out of control, to take the first steps toward general and complete 
disarmament. On Nuclear testing and disarmament, 2.3.1962. 
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Metaforalle olennaista on matkaan ja matkustamiseen liittyvien sanojen, kuten ”askel”, 

”reitti”, ”tie” ja ”eteenpäin” käyttäminen kuvaamaan jonkin asian edistymistä.186   

Kennedyn puheessa matkan määränpää oli yleinen ja täydellinen aseistariisunta. Aske-

leina tätä kohti toimivat neuvottelut ja sopimukset, joiden avulla päämäärän saavutta-

minen olisi mahdollista. Kennedy korosti näiden toimien merkitystä kuvailemalla niiden 

olevan ”ensimmäiset askeleet” kohti aseistariisuntaa. Samalla hän sai itsensä ja hallin-

tonsa vaikuttamaan suunnannäyttäjältä, ”oppaalta”, joka olisi voinut johdattaa ihmis-

kunnan kohti kaikille hyödyllistä määränpäätä. Toisinaan matkan metaforaa käyttävät 

poliitikot voivat esittää itsensä ”oppaina” ja omat menettelytapansa ”karttana” kohti 

jotakin tavoitetta.187 Vaikka Kennedy ei käyttänytkään juuri näitä sanoja, tämän ja hänen 

edellisten puheidensa perustella voidaan sanoa, että hän tiesi omasta mielestään, mikä 

oli se päämäärä, johon ihmiskunnan oli pyrittävä ja hän halusi näyttää, mitä reittiä olisi 

kuljettava. Myös perustelut matkalle kohti aseistariisuntaa olivat puheissa täysin selvät: 

ihmiskunta voisi kulkea eteenpäin kohti ydinasekontrollia ja maailmanrauhaa tai kään-

tyä taaksepäin kohti ydinsotaa ja maailmanloppua. Matkametaforan mukaisesti Ken-

nedy olisi voinut kertoa uusien testien olevan ”askel taaksepäin”, mutta se olisi antanut 

päätöksestä entistä negatiivisemman kuvan. Hän mainitsi kuitenkin tulevien askelien 

olevan ensimmäiset, jotka tähtäsivät aseistariisuntaan. Tästä voidaan päätellä, että 

ydinkokeet saivat matkan alkamaan alusta, vaikka pientä edistystä ja yhteisymmärrystä 

oli jo aiemminkin saavutettu. 

Ensimmäisessä pelkästään ydinaseisiin liittyviä teemoja käsittelevässä puheessaan pre-

sidentti Kennedy halusi luoda selvän eron Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välille. Vaikka 

hänen aiemmissa puheissaan oli esiintynyt jo vakavia syytöksiä Neuvostoliittoa kohtaan, 

nyt vastakkainasettelu oli selkeämpää. Kennedyn mukaan Yhdysvallat pyrki kaikessa toi-

minnassaan avoimuuteen, maailman turvallisuuden lisäämiseen ja neuvotteluiden jat-

kamiseen. Neuvostoliitolla taas oli puheessa ainoastaan negatiivinen osa: se oli valmis-

tellut salaisesti uusia ydinkokeitaan, aloittanut jo rauhoittuneen asekilpailun uudestaan 

ja kieltäytynyt sopimuksista, joilla ydinaseisiin liittyviä ongelmia olisi saatu ratkaistua. 

Vaikka Kennedy arvostelikin vastustajaansa kovin sanoin, hän näytti puheen perusteella 

 
186 Charteris-Black 2005, 45–46. 
187 Charteris-Black 2005, 46. 
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uskovan vielä neuvotteluiden ja sopimusten voimaan. Hänen tavoitteensa ydinasekont-

rolliin liittyen eivät olleet siis muuttuneet.  

Puheen tarkoitus oli ensisijaisesti oikeuttaa Yhdysvaltojen uusien ydinkokeiden aloitta-

minen ja kertoa, mitä tapahtuisi, jos näitä kokeita ei tehtäisi. Ratkaisua kokeiden jatka-

misesta presidentti perusteli vapaan maailman turvallisuudella: Yhdysvallat olisi pysty-

nyt vastaamaan Neuvostoliiton tuomaan uhkaan paremmin omien testiensä avulla ja 

Neuvostoliitto suostuisi tulevaisuudessa helpommin sopimuksiin, jos se ei olisi edellä 

ydinasekilpailussa. Tähän ajatukseen liittyi läheisesti tavoite esittää Neuvostoliiton toi-

minta vaarallisena. Presidentti halusi erityisesti korostaa, että Neuvostoliitto oli rikkonut 

lupauksensa.  Samalla hän kertoi, että Neuvostoliiton kokeiden ainoa tavoite oli saavut-

taa etua ydinaseteknologiassa, Yhdysvalloilla taas oli paljon paremmin perusteltu syy 

omille kokeilleen.  

Puheessa oli nähtävissä useita ydinasediskursseja. Koska se käsitteli pelkästään ydin-

aseita, Kennedyllä oli mahdollisuus puhua niistä monista eri näkökulmista. Uusi dis-

kurssi, jota presidentin puheissa ei edellisenä vuonna ollenkaan esiintynyt oli kilpailun 

diskurssi. Tämä diskurssi pyrki esittämään, että Yhdysvaltojen oli välttämätöntä pyrkiä 

olemaan Neuvostoliiton edellä ydinasekilpailussa. Koska ydinkokeita ei muutamaan vuo-

teen suoritettu ennen kuin Neuvostoliitto aloitti omansa syyskuussa 1961, on loogista, 

että diskurssia ei voinut erottaa Kennedyn edellisistä puheista. Diskurssin mukaisesti 

Kennedy kertoi puheessaan, että jos Neuvostoliitto saisi yliotteen ydinaseteknologiassa 

se vaikeuttaisi neuvotteluja ja Yhdysvaltojen mahdollisuutta suojella vapaata maailmaa. 

Presidentti kertoi lisäksi, että jos Yhdysvallat ei aloittaisi omia kokeitaan, Neuvostoliitolla 

ei olisi mitään syytä lopettaa ydintestejään, eikä Kennedyn toivomaan ydinkieltosopi-

musta voitaisi koskaan solmia. 

Kilpailun diskurssi yhdistyi puheessa selvästi kylmän sodan osapuolten ydinaseita kuvai-

leviin hyökkääjän ja suojelijan diskursseihin. Hyökkääjän diskurssi näkyi tavassa, jolla 

Kennedy kuvaili Neuvostoliittoa ja sen ydinaseita entistä negatiivisemmin. Puheen mu-

kaan Neuvostoliitto halusi tuoda ydinaseet kilpavarustelun keskiöön. Lisäksi se toimi 

tunteettomasti, salamyhkäisesti ja katalasti, eikä selvästi välittänyt niistä vaaroista, joita 

uudet ydintestit toivat. Neuvostoliitosta olisi tullut vieläkin vaarallisempi, jos se olisi on-

nistunut saavuttamaan Yhdysvallat ydinaseteknologiassa. Tässä asiassa hyökkääjän ja 
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kilpailun diskurssit toimivat päällekkäin ja pyrkivät samaan tavoitteeseen. Tässäkin pu-

heessa oli nähtävissä suojelijan diskurssi, joka kuvaili Yhdysvaltojen toimivan oikeuden-

mukaisesti ja liittolaisiaan suojellen. Yhdysvallat yritti edelleen neuvotella ennen ko-

keidensa aloittamista, koska tiesi kokeiden lisäävän ydinaseisiin liittyviä vaaroja. Tämän 

jälkeen muita vaihtoehtoja ei ollut, koska Yhdysvaltojen oli suojeltava liittolaisiaan. Dis-

kurssi kertoi kuitenkin puheen kuulijoille, että Yhdysvallat pyrki omilla toimillaan vain 

suojelemaan sekä liittolaisiaan että koko maailmaa.  

Vaarallisen aseen diskurssi näkyi jälleen ydinaseiden vaarojen esittelyssä. Diskurssin si-

sältämä toive asekontrollista tuli esiin Kennedyn kertoessa, että loppujen lopuksi aseis-

tariisunta eikä asevarustelun tuoma turva, olisi ainoa turvallinen ratkaisu ydinaseiden 

ongelmiin. Yhteisymmärryksen diskurssi oli puheessa melko vähäisesti nähtävillä, kuvai-

lihan Kennedy tapahtumaa, joka oli syntynyt, koska suurvallat eivät olleet samaa mieltä 

ydinkokeiden rajoittamisesta. Presidentti esitti kuitenkin Yhdysvaltojen ja Neuvostolii-

ton olleen siinä tilanteessa samaa mieltä omien kokeidensa tarpeellisuudesta. Vaikka 

maat olivat eri mieltä toisen puolen kokeiden välttämättömyydestä, Kennedy yritti näyt-

tää tilanteessa tietyn yhteisymmärryksen tai ainakin mahdollisuuden siihen. 

3.2. ”Provosoiva ja epäoikeutettu muutos status quolle” – Kuuban kriisi  

Kuten Kennedy oli maaliskuun puheessaan todennut, Yhdysvallat pitäisi sanansa ja aloit-

taisi ydinkokeensa, jos kokeet kieltävää sopimusta ei olisi solmittu viimeistään huhti-

kuussa. Näin ei tapahtunut ja Kennedy teki viimeisen päätöksen kokeiden aloittamisesta 

25.4.1962. Yhdysvallat suoritti räjäytyskokeita ja muita testejä koko kesän 1962 ajan.188  

Tilanne näytti muuttuneen samanlaiseksi kuin ennen vuoden 1958 sopimusta. Sekä Neu-

vostoliito että Yhdysvallat suorittivat omia kokeitaan ja unelma ydinasekontrollista vai-

kutti enää kaukaiselta muistolta. Yksi Kennedyn ajan haastavimmista kriiseistä oli kui-

tenkin vielä edessäpäin. 

Yhdysvaltain tiedustelupalvelu sai 14.10.1962 tietää Neuvostoliiton Kuubaan sijoitta-

mista ydinohjuksista. U2-vakoilukoneen ottamat valokuvat rakenteilla olevista ydinasei-

den laukaisuasemista eivät jättäneet mitään epäilyjen varaan – Kuuban kriisi oli alkanut. 

 
188 LaFeber 1991, 219. 
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Tieto ohjuksista tavoitti Kennedyn seuraavana päivänä.189 Hän alkoi turvallisuusneuvos-

tonsa kanssa pohtia toimintamahdollisuuksia. Ratkaisu oli asettaa Kuuba karanteeniin 

eli käytännössä saartaa se, jotta Neuvostoliitto ei voisi kuljettaa saarelle enempää 

aseita.190 Kennedy kertoi tilanteesta ja Yhdysvaltojen toimista 22.10. radiossa ja televi-

siossa esitetyssä puheessaan. Puhe käsitteli puhtaasti käsillä olevaa kriisiä ja sen ratkai-

sua. Puheen alusta asti oli nähtävissä, että Kennedy näki Kuubaan sijoitettujen ohjusten 

takana vain yhden tarkoituksen: 

Erehtymätön todistusaineisto on vahvistanut, että joukkoa uhkaavia ohjus-

tukikotia valmistellaan käytettäväksi kyseisellä vangitulla saarella. Näiden 

tukikohtien tarkoitus ei ole mikään muu kuin tarjota mahdollisuus ydinis-

kuun läntisellä pallonpuoliskolla. Nämä merkittävät, pitkän kantaman 

omaavat ja selvästi hyökkäykseen tarkoitetut nopeat joukkotuhoaseet 

muodostavat selvän uhan Amerikkojen rauhalle ja turvallisuudelle.191 

Kennedy esitti faktana, että Kuubassa olevat ohjukset olivat hyökkäykseen tarkoitettuja 

eli kategorisoi ne vaarallisiksi. Edellisissä puheissaan Kennedy oli kertonut Yhdysvaltojen 

ydinaseiden olevan tarkoitettu pelkästään puolustukseen. Kuubaan sijoitetut ohjukset 

hän asetti aivan toiseen ääripäähän. Vastakkainasettelu Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton 

välillä oli siis puheen alusta asti selvää. Edellisen puheen mukaisesti Kennedy esitti, ettei 

Neuvostoliiton toiminnalla ollut muuta syytä kuin oman etunsa tavoittelu. Ydinkokeet 

oli aloitettu etumatkan saamiseksi ja Kuubaan kuljetetuilla ohjuksilla ei voinut olla kuin 

yksi tarkoitus. 

Kennedy puhui ”Amerikkojen turvallisuudesta” ja ”läntisestä pallonpuoliskosta”, ja sai 

näin toimensa näyttämään enemmän koko mantereen, ei ainoastaan Yhdysvaltojen 

etua ajavilta. Hän siis samaan aikaan etäännytti asian Yhdysvaltojen intresseistä ja loi 

Amerikan valtioista yhden ryhmän, jonka turvallisuuden takaamiseen hän toiminnallaan 

pyrki. Kennedy ei esiintynyt vain Yhdysvaltojen johtajana, vaan yhtenä Amerikan 

 
189 Allison & Zelikow 1999, 338. 
190 Colman 2016, 78. 
191 Unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in prepa-
ration on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear 
strike capability against the Western Hemisphere. These large, long-range, and clearly offensive weap-
ons of sudden mass destruction – constitutes an explicit threat to the peace and security of all the Ameri-
cas. Radio and television Report to the American people on the Soviet arms build-up in Cuba, 22.10.1962. 
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mantereen kansalaisena muiden joukossa. Tällaisella puhujakategorian muutoksella hän 

pyrki korostamaan uhkaa, jonka Kuuban ydinohjukset loivat kaikille alueen valtioille. 

Vaikka Kuubaan sijoitettujen aseiden tarkoitus oli uhata juuri Yhdysvaltoja, Kennedyn oli 

järkevämpää korostaa, että Neuvostoliitto voisi halutessaan tehdä ydiniskun myös mihin 

tahansa muuhun Amerikan valtioon. Theodore Windtin analyysin mukaan tämä oli koko 

puheen retoriikan kulmakivi. Jos Kennedy ei olisi onnistunut vakuuttamaan kuulijoitaan, 

että ohjukset loivat välittömän uhan kaikille Amerikan valtiolle, mikään muukaan hänen 

puheensa argumenteista ei olisi toiminut.192 

Kuubasta Kennedy puhui ”vangittuna saarena”. Tällaisella kielikuvalla hän pyrki esittä-

mään, että maa oli täysin Neuvostoliiton käskyvallan alainen. Hän saattoi myös viitata 

”vangitulla” Kuuban diktatuuriin, joka piti ihmiset ”vankeina”, eikä antanut heidän päät-

tää asioistaan. Joka tapauksessa kuulijat saattoivat saada sanavalinnasta kuvan, että 

kuubalaiset eivät itse voineet vaikuttaa siihen, että heidän alueelleen siirrettiin vaaralli-

sia ydinaseita. Tästä syntyi selvä kontrasti Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välille. Yhdys-

vallat ajatteli koko Amerikan mantereen etua, Neuvostoliitto taas piti valtioita ”vankei-

naan” ja teki niiden alueella vaarallisia toimia välittämättä asukkaiden turvallisuudesta. 

Puheen kuulijoille oli selvää, kumpi puoli oli yksinkertaistetusti sanottuna hyvä ja kumpi 

paha. 

Kuubaan sijoitettujen ohjusten tarkoitus oli todellisuudessa luoda uhkaa juuri Yhdysval-

loille. Hruštšov tiesi, että Yhdysvallat oli Neuvostoliittoa edellä ydinaseiden määrässä ja 

tuhovoimassa. Hän arvioi, että Kuubaan salaisesti siirretyt ohjukset olisivat tasoittaneet 

tilannetta, koska niiden kantama olisi riittänyt moniin Amerikan mantereen suurkaupun-

keihin. Hruštšov ajatteli, että ohjuksia voitaisiin käyttää neuvotteluvälineenä tulevaisuu-

dessa. Myös Kuuban johtajan, Fidel Castron, pyyntö auttaa saarta puolustautumaan Yh-

dysvaltojen mahdollista uutta maihinnousuyritystä vastaan vaikutti päätöksen taustalla. 

Ohjusten päätarkoitus oli kuitenkin luoda painetta Yhdysvalloille.193 Kennedyn huoli oh-

justen uhkaavuudesta ja niiden aiheuttamasta vaarasta Amerikan valtioille ei siis ollut 

turha.  

 
192 Windt 1990, 44–45. 
193 Colman 2016, 42–43, 47.  
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Kennedy jatkoi Neuvostoliiton toimien esittämistä huonossa valossa: 

Neuvostoliiton hallinto kertoi julkisesti 11. syyskuuta, lainaan, ”aseet ja so-

tilastarvikkeet, joita Kuubaan lähetetään ovat suunniteltu vain puolustuk-

sellisiin tarkoituksiin”. Tämä väite oli valhe.194 

Näillä sanoilla Kennedy loi Neuvostoliiton hallinnosta kuvan petollisena ja salamyhkäisiä 

keinoja kaihtamattomana. Tällä tavalla hän sai kuulijoilta kannatusta Neuvostoliiton toi-

mien estämiseen. Samalla hän loi Yhdysvalloista kuvaa reiluna ja oikeudenmukaisena. 

Se oli sallinut Kuuban puolustukseen käytettävien tarvikkeiden kuljettamisen saarelle, 

mutta Neuvostoliiton rikottua omia lupauksiaan, Yhdysvaltojen oli pakko puuttua asi-

aan. Tämä sopi hyvin Kennedyn rakentamaan kuvaan vapaan maailman suojelijasta: jos 

muut maat noudattivat sopimuksia ja lupauksia, Yhdysvallat tyytyi vain tarkkailemaan 

tapahtumia. Heti, kun se havaitsi jotain kiellettyä tai vapaita valtioita uhkaavaa, sen oli 

toimittava. 

Käyttämällä suoraa lainausta neuvostoliittolaisten sanoista, Kennedy pystyi hyökkää-

mään suoraan sen hallintoa vastaan kutsumatta heitä suoraan valehtelijoiksi. Neuvosto-

liittolainen uutistoimisto TASS oli julkaissut syyskuussa uutisessaan maan hallintoa mu-

kaillen Kennedyn käyttämän lainauksen. Lisäksi neuvostoliitolainen diplomaatti Nikolai 

Bolshakov oli kertonut presidentin veljelle, oikeusministeri Robert F. Kennedylle, että 

Kuubaan ei vietäisi mitään, mikä ei olisi saaren puolustukselle välttämätöntä.195 Puheen 

perustella ydinaseiden siirtämisen Kuubaan lisäksi se, että Neuvostoliitto oli valehdellut 

ydinaseista, oli vakava asia.  

Kennedyn puheen perusteella hänen mielestään oli selvää, että ydinohjuksia ei ollut tar-

koitettu Kuuban puolustukseen. Neuvostoliiton hallinto yritti julkisesti esittää kriisin ai-

kana ja sen jälkeen, että aseiden päätarkoitus oli todellakin saaren puolustaminen, 

mutta tästä ei koskaan muodostunut yleisesti hyväksyttyä näkemystä. Monet asiantun-

tijat arvioivat kriisin aikana, että saaren ilma- ja meripuolustusvalmiuksien parantami-

nen olisi jo riittänyt torjumaan hyökkäykset saarelle. Kuuban johtaja Fidel Castro taas oli 

 
194 The Soviet government publicly stated on September 11 that, and I quote, “the armaments and mili-
tary equipment sent to Cuba are designed exclusively for defensive purposes”. That statement was false. 
On the arms buildup in Cuba, 22.10.1962. 
195 Colman 2016, 56. 
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sitä mieltä, että pienikin Neuvostoliiton sotilaiden joukko Kuubassa olisi estänyt Yhdys-

valtoja hyökkäämästä, koska amerikkalaiset eivät olisi halunneet käydä avoimeen tais-

teluun Neuvostoliittoa vastaan.196  

Vaikka Kennedy olisi ajatellutkin ohjusten voineen olla puolustukseen tarkoitettuja, hän 

halusi puheessaan esittää, että niiden siirtäminen toisen valtion alueelle ei ollut turval-

lista: 

Ydinaseet ovat niin tuhovoimaisia ja ballistiset ohjukset niin nopeita, että 

mitä tahansa olennaisesti niiden käyttämisen mahdollisuutta lisäävää toi-

mea tai äkillistä muutosta niiden sijoittamisessa voidaan pitää selvänä uh-

kana rauhalle.197 

Kennedy kertoi, että kaikki muutokset ydinaseiden sijoittamisessa oli otettava vakavasti. 

Hän perusteli tätä erityisesti ydinaseiden tuhovoimalla. Hän oli käyttänyt samaa perus-

telua usein aiemminkin, silloin kylläkin aseiden rajoittamisen perusteena. Esittämällä 

asian näin jyrkästi Kennedy sai Neuvostoliiton vaikuttamaan sekä ajattelemattomalta 

että vaaralliselta. Puheen perusteella Neuvostoliitto ei selvästikään ajatellut muiden val-

tioiden turvallisuutta, mikä antoi entistä enemmän oikeutusta Yhdysvalloille puuttua 

sen toimiin. Yhdysvallat taas esiintyi puheessa varovaisena ja järkevänä. Suojellakseen 

koko maailman turvallisuutta, se ei hyökännyt Kuubaan, vaan valitsi vaihtoehdon, joka 

ei lisännyt ydinsodan uhkaa. 

Kennedy kertoi, miksi ydinohjusten varomaton sijoittaminen ja juuri nämä Kuubaan siir-

retyt ohjukset olivat erityisen vaarallisia: 

Monen vuoden ajan sekä Neuvostoliitto että Yhdysvallat ovat ymmärtä-

neet tämän ja ovat sijoittaneet ydinohjuksiaan huolellisesti, horjuttamatta 

koskaan epävarmaa status quoa, joka varmisti, ettei näitä aseita tultaisi 

käyttämään kuin vain aivan viimeisenä vaihtoehtona. Omia strategisia 

 
196 Coleman 2016, 47–48. 
197 Nuclear weapons are so destructive and ballistic missiles so swift, that any substantially increased 
possibility of their use or any sudden change in their deployment may well be regarded as a definite 
threat to peace. On arms buildup in Cuba, 22.10.1962. 
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ohjuksiamme ei ole koskaan siirretty toisen valtion alueelle salailun ja pe-

toksen keinoin.198 

Kennedy esitti suurvaltojen välisen status quon olleen asia, joka varmisti, että ydinaseita 

käytettäisiin vasta aivan äärimmäisissä tilanteissa. Kuuban ydinaseet taas olivat liian ra-

dikaali muutos ja voisivat tämän takia johtaa ydinsotaan. Osa kuulijoista näki Yhdysvallat 

oikeudenmukaisena ja muita suojelevana valtiona, joten heidän mielestään Kennedy oli 

oikeutettu tekemään päätöksen siitä, mikä muutos oli liian merkittävä ja mikä ei. Ken-

nedy nimitti Neuvostoliiton toimia ”petokseksi” ja korosti taas toimien salamyhkäi-

syyttä. Näin hän sai jälleen esitettyä kuulijoilleen selvin sanoin, kumpi kylmän sodan osa-

puolista oli vaarallinen ja arvaamaton. 

Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välinen status quo tarkoitti toisen maailmansodan jäl-

keen muodostunutta tilannetta, jossa molemmille suurvaloille muodostui etupiiri, jonka 

toinen puoli joutui vastahakoisesti hyväksymään. Neuvostoliiton etupiiriin kuuluivat Itä-

Euroopan maat ja Yhdysvaltojen etupiiriin taas Nato-maat ja sen muut liittolaiset esi-

merkiksi Latinalaisessa Amerikassa. Etupiiri ei tarkoittanut, että suurvallat olisivat olleet 

kaikkien niihin kuuluvien valtioiden liittolaisia, mutta yleensä etupiiriin määrittivät juuri 

liittolaisuudet tai muuten läheiset suhteet. Status quoon kuului suurvaltojen yhteisym-

märrys siitä, että puuttuminen toisen etupiirin asioihin ei ollut sopivaa ja merkittävät 

toimet toisen alueella olisivat tarkoittaneet sotaa. Kylmän sodan aikana osapuolet 

kamppailivat erityisesti omien etupiiriensä laajentamisesta kolmannen maailman mai-

hin.199 Vaikka Kuuba olikin Neuvostoliiton liittolainen, se sijaitsi Yhdysvaltojen etupiirin 

alueella, mikä teki Neuvostoliiton toimista alueella vaarallisia. Kennedy viittasikin juuri 

tähän muutokseen, ja koska asiaan liittyivät ydinaseet, hänellä oli hyvä syy esittää ti-

lanne erittäin vakavana. 

Kennedy puhui yllättävän positiiviseen sävyyn Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välisestä 

tasapainosta, vaikka oli aiemmin kertonut molempien yrittäneen vaarallisesti saada 

 
198 For many years, both the Soviet Union and the United States, recognizing this fact, have deployed 
strategic nuclear weapons with great care, never upsetting the precarious status quo which insured that 
these weapons would not be used in the absence of some vital challenge. Our own strategic missiles 
have never been transferred to the territory of any other nation under a cloak of secrecy and deception. 
On arms buildup in Cuba, 22.10.1962. 
199 Edwards 1986, 50. 
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edun omalle puolelleen ydinasekilpailussa. Hän esitti aiemmista puheistaan merkittä-

västi poiketen, että nykyinen ydinasetilanne oli huonompi kuin aiempi. Virkaanastujais-

puheessaan Kennedy kertoi, että aiempi tilanne, jossa molemmat puolet yrittivät voittaa 

toisensa ydinaseiden määrässä ja tuhovoimassa oli vaarallinen, nyt hän kertoikin tilan-

teen olleen jokseenkin turvallinen, koska molemmat tekivät harkittuja päätöksiä. Näihin 

sanavalintoihin vaikutti tietenkin se, että meneillään oleva kriisi oli yksi vaarallisimmista 

tilanteista, joita maailma oli siihen mennessä kohdannut. Sanat toimivat tehokeinona, 

vaikka presidentti ei olisi pitänytkään edeltävää aikaa erityisen turvallisena. 

Kennedy mainitsi, ettei Yhdysvallat ollut koskaan sijoittanut ydinohjuksiaan toiseen 

maahan ”salailun ja petoksen keinoin”. Todellisuudessa Yhdysvallat oli sijoittanut edel-

lisen vuoden aikana Italiaan ja Turkkiin Jupiter-ydinohjuksiaan. Suunnitelma oli tehty jo 

Eisenhowerin aikana. Ohjusten sijoittamista ei tehty salaisesti, mutta täysin avoimia 

Nato-maat eivät ohjusten suhteen olleet. Neuvostoliitto oli vastustanut ohjusten sijoit-

tamista ja Hruštšov oli Wienissä yrittänyt vakuuttaa Kennedyn siitä, että ohjukset eivät 

lisäisi Yhdysvaltojen liittolaisten turvallisuutta, vaan enemmänkin päinvastoin. Hruštšov 

kertoi Kennedylle, että jos Yhdysvallat voisi puuttua lähipiirinsä asioihin, viitaten Siko-

jenlahden maihinnousuun, mikään ei estäisi Neuvostoliitto poistamasta tiettyjä uhkia 

omasta lähipiiristään. Kennedy ei kuitenkaan voinut perääntyä päätöksestä Jupiterien 

sijoittamisesta Eurooppaan, joten suunnitelma toteutui. Italian Jupiter-ohjukset olivat 

käyttövalmiina heinäkuussa 1961 ja Turkin ohjukset seuraavan vuoden alussa.200  

Joku puheen kuulija olisi siis saattanut kyseenalaistaa, miksi Yhdysvalloilla oli oikeus si-

joittaa ydinohjuksiaan muihin valtioihin, jos Neuvostoliitto ei niin voinut tehdä. Jupiter-

ohjusten voidaan nähdä horjuttaneen status quoa, vaikka kumpikaan maista, joihin niitä 

sijoitettiin ei kuulunutkaan Neuvostoliiton etupiiriin. Erityisesti Turkki sijaitsi kuitenkin 

niin lähellä Neuvostoliittoa, että ydinohjusten sijoittamista sinne olisi voinut verrata 

Kuuban ydinaseisiin. Erona Jupiter-ohjusten ja Kuubaan sijoitettujen aseiden välillä vai-

kuttikin olevan juuri järjestelmällinen salailu. Neuvostoliitto oli valehdellut saarelle kul-

jetettavien aseiden luonteesta. Yhdysvallat taas ei ollut koskaan väittänyt, että Italiaan 

ja Turkkiin ei sijoitettaisi ohjuksia. Kennedy todennäköisesti toivoi, että kuulijat eivät 

 
200 Nash 1997, 98–101. 



92 
 

tässä kriisitilanteessa olisi tietoisia Jupiter-ohjuksista tai tajuaisi rinnastaa niitä Kuubassa 

oleviin ohjuksiin. 

Kennedy jatkoi status quon horjuttamisesta: 

Tarkoituksellisesti provosoiva ja epäoikeutettu muutos status quolle, jota 

tässä valtiossa ei voida hyväksyä, jos haluamme että ystävämme tai vihol-

lisemme tulevat enää uskomaan rohkeuteemme ja sitoumukseemme.201 

Yhdysvallat oli siis jälleen pakotettu toimimaan, kuten ydinkokeiden uudelleen aloitta-

misenkin kohdalla. Silloin vaarana oli, että Neuvostoliito saavuttaisi Yhdysvallat ohjus-

teknologiassa, nyt Amerikan turvallisuuden lisäksi panoksena oli suurvallan uskottavuus 

ja sen ystävien turvallisuus. Kennedy ei maininnut status quoa maaliskuun puheessaan, 

mutta hän olisi hyvin voinut perustella sillä Yhdysvaltojen testien jatkamisen. Kennedyn 

sanoista on pääteltävissä, että status quoa ei järkyttänyt niinkään uusien ydinaseiden 

käyttöönotto: molemmat valtiothan ottivat koko ajan käyttöön uusia aseita, erityisesti 

kokeiden uudelleenaloittamisen jälkeen. Juuri niiden sijoituspaikka Kuubassa oli se asia, 

joka sai Yhdysvallat puuttumaan tilanteeseen. 

Puheen mukaan Neuvostoliiton toimet olivat ”epäoikeutettuja” viitaten juuri etupiirija-

koon ja sen rikkomiseen. Toisaalta epäoikeutettuna olisi voitu nähdä se, että Neuvosto-

liitto oli päättänyt sijoittaa ohjuksiaan toisen valtion alueelle. Vaikka tätä kieltäviä sopi-

muksia ei ollutkaan, toimia voitiin pitää vaarallisina. Provosoinnilla Kennedy viittasi niin 

ikään status quoon. Neuvostoliiton toimet Yhdysvaltojen etupiirissä antoivat Yhdysval-

loille oikeutuksen puuttua niihin, kuten Neuvostoliittokin olisi saanut puuttua Yhdysval-

tojen toimiin Itä-Euroopassa. Kutsumalla tekoja ”provosoiviksi” Kennedy esitti, että Neu-

vostoliiton tarkoitus saattoikin olla saada Yhdysvallat reagoimaan voimakkaasti ja hyök-

käämään Kuubaan. Tällä tavalla Neuvostoliitto olisi saanut Yhdysvallat aloittamaan so-

dan, jossa se olisi sitten itse voinut esiintyä vain Kuuban suojelijana. Jos taas Yhdysvallat 

ei olisi tehnyt mitään, sen julkikuva Amerikan ja liittolaistensa suojelijana olisi kärsinyt. 

Molemmat ääritilanteet olisivat hyödyttäneet Neuvostoliittoa. 

 
201 A deliberately provocative and unjustified change in the status quo which cannot be accepted by this 
country, if our courage and commitments are ever to be trusted again by either friend or foe. On arms 
buildup in Cuba, 22.10.1962. 
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Kennedyn puheesta kului merkittävä osa ennen kuin presidentti kertoi kuulijoilleen, 

mikä oli Yhdysvaltojen ratkaisu tilanteeseen: 

Pysäyttääksemme tämän hyökkäysvalmiuden rakentamisen, aloitamme 

tiukan karanteenin kaikelle Kuubaan kuljetettavalle offensiiviselle sotilas-

varustukselle. Kaikki Kuubaan matkaavat laivat, mistä tahansa maasta tai 

satamasta, käännytetään takaisin, jos niillä on lastina offensiivisia 

aseita.202 

Kennedy kertoi näistä toimista vasta, kun oli jo moneen kertaan korostanut, että Yhdys-

valloilla ei ollut mahdollisuutta olla puuttumatta tapahtumiin. Tällainen karanteeni olisi 

muussa tapauksessa voinut vaikuttaa epäoikeudenmukaiselta ja jopa muista Amerikan 

valtioista uhkaavalta, mutta koska tapaukseen liittyi ydinaseita, monet luultavasti hy-

väksyivät Kennedyn perustelut. Lisäksi Kennedy korosti, että Kuubaan pääsisi vielä lai-

voja, vain kiellettyjä aseita kuljettavat laivat käännytettäisiin takaisin. Hän mainitsi myös, 

että toimien tarkoitus oli ainoastaan ”pysäyttää tämän hyökkäysvalmiuden rakentami-

nen”, joka monien puheen kuulijoiden mielestä oli täysin perusteltua vaarallisessa tilan-

teessa, jonka Kennedy oli kuvaillut.  

Se, että Kennedy käytti puheessaan sanaa ”karanteeni”, eikä ”saarto”, oli tarkoituksen-

mukaista. ”Saarto” olisi muistuttanut liikaa vuosien 1948 ja 1949 Berliinin saarrosta ja 

ollut kyseenalaistettavissa kansainvälisillä laeilla. Kennedy keskusteli toimintavaihtoeh-

doista turvallisuusneuvostonsa kanssa heti sen jälkeen, kun ohjukset oli havaittu. Yhdys-

vallat olisi voinut tehdä Kuubaan ennakoivan iskun ennen kuin ydinohjuksia ehdittäisiin 

käyttää. Tämä olisi kuitenkin ollut erittäin vaarallista ja kaikkien aseiden tuhoaminen 

olisi vaatinut myös maihinnousua. Turvallisuusneuvosto päätyi saartamaan saaren, 

mutta tämä ei estänyt jo Kuubassa olevien ydinaseiden käyttämistä.203 Niiden purkami-

seen Kennedy tarvitsi yhteisymmärryksen Neuvostoliiton kanssa. Tähän Kennedy pyrki 

myös puheellaan, erityisesti sen loppuosalla. 

 
202 To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment 
to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba from whatever nation or port will, if found 
to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. On arms buildup in Cuba, 22.10.1962. 
203 Colman 2016, 77–79. 
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Yhdysvallat olisi voinut vastata ydinohjuksiin Kuubassa monella eri tavalla. Hyökkäyksen 

ja merisaarron lisäksi turvallisuusneuvostossa ehdotettiin salaista yhteydenpitoa joko 

Neuvostoliiton tai Kuuban johtajan kanssa. Hruštšoville olisi voitu ehdottaa, että Neu-

vostoliitto voisi poistaa ohjuksensa kaikessa hiljaisuudessa, eikä suuri yleisö saisi kos-

kaan tietää niistä. Ehdotuksen vaarana oli, että Neuvostoliiton johtaja voisi reagoida 

odottamattomalla tavalla kuulleessaan Yhdysvaltojen olevan tietoisia ohjuksista. Yhtey-

denotto Castron kanssa oli neuvoston mielestä vieläkin riskialttiimpi. Yhdysvallat olisi 

ehdottanut Castrolle, että Kuubaan ei tehtäisi hyökkäystä, jos ydinohjukset purettaisiin 

kaikessa hiljaisuudessa ja Kuuba katkaisisi suhteensa Neuvostoliiton kanssa. Neuvosto 

ei kuitenkaan voinut tietää, miten aloitteellinen Castro oli ollut ohjusten sijoittamisessa 

saarella, joten yhteydenotto tuskin olisi tuonut toivottuja tuloksia. Loppujen lopuksi 

neuvosto päätyi merisaartoon, vaikka sekään ei ollut täysin riskitön vaihtoehto.204  

Kennedy kertoi puheessaan, mitä tapahtuisi, jos Kuubassa olevia ydinaseita käytettäi-

siin: 

Mitä tahansa Kuubasta läntisen pallonpuoliskon valtioita kohti ammuttua 

ydinohjusta pidetään Neuvostoliiton hyökkäyksenä Yhdysvaltoihin, joka 

vaatii täyden vastaiskun Neuvostoliittoa vastaan.205 

Tämä oli tarkoitettu selvänä uhkauksena Neuvostoliiton ja Kuuban johdolle. Kennedy 

kertoi heille suorin sanoin, mitä tapahtuisi, jos Kuuban ohjuksia käytettäisiin. Sanat myös 

korostivat, miten Kennedy uskoi Neuvostoliiton tehneen päätöksen ydinaseiden kuljet-

tamisesta Kuubaan ilman kuubalaisten mielipiteen kysymistä. Puheen perusteella hän 

näki Kuuban senhetkisen hallinnon vain Neuvostoliiton satelliittina. Tämän vuoksi olisi 

luonnollista vastata Kuubasta tehtyyn iskuun samalla tavalla kuin suoraan Neuvostolii-

tosta lähtöisin olevaan.  

Vaikka Kennedy ei tätä kriisin aikana voinut tietääkään, Castro yritti useita kertoja pai-

nostaa Hruštšovia tekemään ennaltaehkäisevän ydiniskun Yhdysvaltoja vastaan, koska 

hänen mielestään oli vain ajan kysymys, milloin Yhdysvallat aloittaisi täyden 

 
204 Allison & Zelikow 1999, 114–120. 
205 Any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere [will be re-
garded] as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon 
the Soviet Union. On arms buildup in Cuba, 22.10.1962. 



95 
 

hyökkäyksen saarelle sekä ydinohjusten purkamiseksi että Castron syrjäyttämiseksi.206 

Hruštšov tiesi, että isku Kuubasta Yhdysvaltoihin tarkoittaisi myös Neuvostoliiton tuhoa, 

ja tätä uhkakuvaa vahvistivat myös Kennedyn sanat. 

Noin puoleen väliin asti puhetta Kennedyn asenne Neuvostoliittoa kohtaan oli hyvin ag-

gressiivinen ja hyökkäävä. Loppuosassa puhetta presidentti osoitti sanansa enemmän 

juuri Neuvostoliiton johtajalle ja jätti vastakkainasettelun taka-alalle. Hänen tarkoituk-

sensa oli tehdä ensin selväksi kaikille puheen kuulijoille, että Yhdysvalloilla oli täysi oi-

keus ja jopa velvollisuus saartaa Kuuba ja pysäyttää sinne saapuvat laivat. Tätä olisi voitu 

pitää jopa sodanjulistuksena, ja juuri tämän takia presidentin oli tärkeää käyttää puheen 

alku toimiensa perustelulle. Vastakkainasettelu ja Neuvostoliiton syyttely sopi tämän ta-

voitteen ajamiseen, mutta kriisin ratkaisussa se ei enää auttanut. Puheen loppupuolella 

Kennedyn tavoite oli saada Hruštšov tajuamaan, että Kuuban ydinaseiden rauhanomai-

nen purkaminen olisi ainoa mahdollinen vaihtoehto pelastaa maailma ydinsodalta: 

Pyydän pääsihteeri Hruštšovia keskeyttämään ja poistamaan tämän luvat-

toman, holtittoman ja provosoivan uhan maailmanrauhalle ja maidemme 

välisille vakaille suhteille. Pyydän häntä lisäksi [-] liittymään historialliseen 

yritykseen vaarallisen kilpavarustelun lopettamiseksi ja ihmiskunnan histo-

rian muuttamiseksi.207 

Kennedy antoi Kuubassa sijaitseville ydinohjuksille monia negatiivisia ominaisuuksia ja 

yritti näin perustella sekä Hruštšoville että maailmalle niiden purkamista. Puheen mu-

kaan ohjukset uhkasivat entisestään huonontaa suurvaltojen välejä ja samalla ne vaa-

ransivat maailmanrauhan. Se, että Kennedy puhui suoraan Neuvostoliiton johtajalle, 

kertoi kuulijoille, että kriisi oli yksin Neuvostoliiton syytä ja vain Hruštšov voisi valinnoil-

laan ratkaista sen rauhanomaisesti. Kennedy yhdisti meneillään olevan kriisin ratkaise-

misen olevan osa suurempaa tehtävää kilpavarustelun lopettamiseksi. Hän kutsui myös 

Hruštšovin mukaan tähän ”historialliseen yritykseen”. Kennedy halusi siis käyttää kriisin 

esiintuomia riskejä perusteluna myös yleisemmin aseistariisunnalle ja 

 
206 Colman 2016, 161–162. 
207 I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative 
threat to world peace and to stable relations between our two nations. I call him further [-] to join in an 
historic effort to end the perilous arms race and transform the history of man. On arms buildup in Cuba, 
22.10.1962. 
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vastakkainasettelun lopettamiselle. Tämä kertoi puheen yleisölle, että kriisin ratkaise-

minen voisi johtaa myös suurempiin saavutuksiin kuin vain Kuuban ympärille muodos-

tuneen ongelman ratkaisemiseen. Tämä oli hyvä syy koko maailmalle seurata tarkasti, 

miten Hruštšov vastaisi Kennedyn pyyntöön. 

Kennedy jatkoi Neuvostoliiton johtajasta: 

Hänellä on mahdollisuus pelastaa maailma tuhon kuilusta – noudattamalla 

oman hallintonsa sanoja, että sillä ei ole mitään tarvetta sijoittaa ohjuksia 

oman alueensa ulkopuolelle ja poistamalla nämä aseet Kuubasta pidättäy-

tyen kaikista teoista, jotka voisivat laajentaa tai syventää nykyistä kriisiä – 

ja sitten osallistumalla rauhanomaisten ja pysyvien ratkaisujen löytämi-

seen.208 

Kennedy halusi jälleen osoittaa maailmalle, että kriisi ei voisi ratketa turvallisesti, jos 

Neuvostoliiton johtaja ei haluaisi sitä. Näiden sanojen tarkoitus oli siirtää painetta kriisin 

ratkaisemista Hruštšoville sekä esiintyä rauhanomaisena jopa ydinsodan uhan edessä. 

Kennedy mainitsi Neuvostoliiton aiemmin väittäneen, ettei Kuubaan siirrettäisi ydin-

aseita, ja halusi tällä tavalla esittää Neuvostoliiton toiminnan edelleen huonommassa 

valossa. Hän oli jo aiemmin kertonut Neuvostoliiton valehdelleen Kuubaan siirrettävistä 

aseista ja vahvisti sanojaan nostamalla Neuvostoliiton epärehellisen toiminnan uudes-

taan esiin.  

Vaikka ydinaseita rajoittavien sopimusten käsittely jäi tässä puheessa pääosin käsillä ole-

van kriisin ratkaisemisen jalkoihin, Kennedy mainitsi ”rauhanomaiset ja pysyvät ratkai-

sut”, joiden voidaan ajatella viitanneen lakeihin ja sopimuksiin, joilla ydinaseiden käyt-

töä rajoitettaisiin. Kuuban kriisin vaarallisessa tilanteessa esimerkiksi ydintestien kieltä-

misestä puhuminen olisi saatettu nähdä turhana. Ydinaseiden rajoittamiseen viittaami-

nen kertoi kuitenkin, että asiaan tultaisiin palaamaan, kun maailman turvallisuutta uh-

kaava tilanne olisi saatu ensin ratkaistua. Kennedy myös yhdisti kriisin rauhanomaisen 

ratkaisemisen osaksi suurempaa tavoitetta kilpavarustelun lopettamiseksi. Kriisin 

 
208 He has an opportunity to move the world back from the abyss of destruction – by returning to his gov-
ernment’s own words that it had no need to station missiles outside its own territory, and withdrawing 
these weapons from Cuba by refraining from any action which will widen or deepen the present crisis – 
and then by participating in a search for peaceful and permanent solutions. On arms buildup in Cuba, 
22.10.1962. 
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ratkaiseminen ei olisi pelastanut maailmaa lopullisesti, vaan siihen olisi vaadittu muita 

rauhanomaisia toimia tulevaisuudessa. 

Puheen lopussa presidentti halusi vielä kohdistaa sanansa niille, jotka epäilisivät, oliko 

hänen esittelemänsä ratkaisu paras mahdollinen: 

Edessä on monta kuukautta uhrauksia ja itsekuria. [-] Näinä kuukausina 

monet uhkaukset ja tuomitsemiset pitävät meidät tietoisina vaaroista. 

Mutta kaikista suurin vaara olisi olla tekemättä mitään.209 

Kennedy ei halunnut esittää Kuuban saartamista helppona ratkaisuna, johon ei liittynyt 

mitään ongelmia. Hän halusi kuitenkin kertoa amerikkalaisten lisäksi Neuvostoliitolle ja 

kuubalaisille, miten sitoutunut hän asiaan oli: Neuvostoliiton kanssa vastakkain asettu-

minen loisi uusia vaaroja ja vaatisi uhrauksia, ja Kennedy oli valmis kaikkeen, mitä kriisin 

ratkaiseminen vaati. Niille, jotka pitivät parempana vaihtoehtona odottamista, Kennedy 

korosti, että se olisi kaikista huonoin vaihtoehto. Kuten hän oli jo aiemmin puheessaan 

kertonut, ohjusten ainoa tarkoitus oli mahdollistaa hyökkäys Amerikan mantereelle. Jos 

Yhdysvallat ei tekisi mitään, Neuvostoliitto jatkaisi ohjustensa pystyttämistä ja Amerikan 

valtioiden turvallisuus olisi yhä suuremmassa vaarassa. ”Tuomitsemiset” Yhdysvaltojen 

toimintaa kohtaan tulisivat Neuvostoliitolta tai sellaisilta valtioilta, jotka syyttäisivät Yh-

dysvaltoja kriisin kärjistämisestä. Kennedy näki kuitenkin, että Amerikan mantereen tur-

vallisuuden takaaminen oli riskin arvoista. 

Matti Viitasaari näki Kennedyn sanoissa viittauksen amerikkalaisten erityiseen luontee-

seen: Yhdysvallat oli valmis uhrauksiin ja itsekuriin, jos ne olivat välttämättömiä maail-

manlaajuisen rauhan ylläpitämiseksi.210 Tämä viittaus amerikkalaisten luonteeseen sopi 

hyvin yhteen Kennedyn aiemmissa puheissa esiintyneen erityisen roolin täyttämisen 

kanssa. Yhdysvaltojen oli ”vapaan maailman suojelijana” oltava valmis tekemään uh-

rauksia, jotta se voisi suorittaa koko maailman turvallisuuden kannalta olennaisen teh-

tävänsä. Puheesta oli havaittavissa ajatus, että Yhdysvallat ei olisi voinut valita vaihto-

ehtoa, joka ei olisi ajanut maata suoraan törmäyskurssille Neuvostoliiton kanssa, vaikka 

 
209 Many months of sacrifice and self-discipline lie ahead. [-] Months in which many threats and denunci-
ations will keep us aware of our dangers. But the greatest danger of all would be to do nothing. On arms 
buildup in Cuba, 22.10.1962. 
210 Viitasaari 2015, 76–77. 
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muut vaihtoehdot olisivat sillä hetkellä voineetkin vaikuttaa turvallisemmilta tai helpom-

milta. 

Kennedyn puheen tarkoitus oli pääasiassa kertoa Kuubaan siirretyistä ydinohjuksista ja 

niistä toimista, joita Yhdysvallat aikoi ohjusten poistamiseksi tehdä. Toinen tärkeistä ta-

voitteista oli antaa perustelu näille toimille ja tästä syystä Kennedy käytti suuren osan 

puheesta esittääkseen ydinohjukset Kuubassa mahdollisimman vaarallisina ja pelkäs-

tään uhkailuun ja hyökkäykseen tarkoitettuina. Presidentti viestitti puheellaan, että Yh-

dysvaltojen oli pakko tehdä jotakin, ja Kuuban asettaminen ”karanteeniin” oli paras 

mahdollinen vaihtoehto. Kennedyn mukaan, jos Yhdysvallat ei olisi tehnyt mitään, Ame-

rikan mantereen turvallisuus olisi vaarantunut huomattavasti. 

Kennedyn puheen ja merisaarron alkamisen jälkeen Kuuban tilanne jatkui erittäin jän-

nittyneenä. Neuvostoliittolaisia laivoja oli matkalla saarelle, ja kukaan ei voinut tietää 

miten ne reagoisivat kohdattuaan karanteenilinjan. Laivat kääntyivät kuitenkin takaisin 

vähän ennen kuin ne saapuivat rajoitetulle alueelle. Vaikka osa Kennedyn hallinnon jä-

senistä iloitsi jo, että maailmanloppu oli peruttu, kriisi ei kuitenkaan ollut vielä päättynyt. 

Suurvaltojen johtajat olivat seuraavien päivien aikana yhteydessä sähkeiden välityksellä. 

Hruštšov ehdotti, että Neuvostoliitto purkaisi ydinohjukset Kuubassa, jos Yhdysvallat 

suostuisi tekemään saman omille ohjuksilleen Turkissa. Kennedyn turvallisuusneuvosto 

päätti hyväksyä ratkaisun sillä ehdolla, että Turkissa olevien ohjusten poistamisesta ei 

kerrottaisi julkisuuteen. Kennedy sähkötti ehdotuksensa Hruštšoville 27.10.1962.211 

Hruštšovin ehdotuksessa oli puhuttu vain Turkin ohjuksista, mutta Kennedy lisäsi omaan 

ehdotukseensa myös Italiassa olevat ohjukset.212 Jupiterien purkaminen haluttiin pitää 

salaisuutena, koska Kennedy pelkäsi, että se tulkittaisiin väärin. Olisi voinut näyttää, että 

Yhdysvallat vaaransi liittolaisensa suojellakseen itseään.213 

Kuuban ohjuskriisin katsotaan päättyneen 28.10.1962, kun Neuvostoliitto päätti hyväk-

syä Kennedyn ehdotuksen. Samassa ehdotuksessa Yhdysvallat lupasi, ettei hyökkäisi 

Kuubaan. Kriisi oli ratkaistu ja ydinsota ei syttynytkään. Suurvaltojen johtajat olivat pääs-

seet sopimukseen, jossa molemmat antoivat osaltaan periksi estääkseen konfliktin 

 
211 Henriksson 2021, 683. 
212 Nash 1997, 142. 
213 Lebow & Stein 1994, 123. 
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laajenemisen.214 Kennedyn 22. lokakuuta pitämän puheen jälkeen amerikkalaiset saivat 

tietoa tapahtumista Valkoisen talon virallisien tiedonantojen kautta. Itse presidentti pu-

hui aiheesta seuraavan kerran vasta 2.11.1962. Tämä puhe oli hyvin lyhyt ja sen pääsi-

sältö oli kertoa amerikkalaisille, että Yhdysvallat valvoi monilla erilaisilla tavoilla ohjus-

ten purkamista Kuubassa.215 

Pääosa Kennedyn vuoden 1962 puheiden argumenteista oli tarkoitettu tavallisille ame-

rikkalaisille, maailman kaikille ihmisille ja erityisesti niille, jotka olisivat saattaneet ky-

seenalaistaa päätökset ydinkokeiden jatkamisesta ja Kuuban saartamisesta. Kennedy 

käyttikin suuria osia puheistaan perustellakseen suurelle kansainväliselle yleisölle, miksi 

nämä toimet olivat välttämätöntä Yhdysvaltojen ja koko maailman turvallisuuden kan-

nalta. Maaliskuun puheen pääsanoma Yhdysvaltojen liittolaisille oli, että Yhdysvallat 

aloitti uudet kokeet suojellakseen ystäviään ja mahdollistaakseen aseistariisunnan tule-

vaisuudessa. Neuvostoliitolle Kennedy halusi kertoa, että Yhdysvallat ei aikonut olla te-

kemättä mitään, kun vastapuoli jatkoi kokeitaan. Enää ei myöskään tulisi olemaan mah-

dollista solmia sopimusta, jonka noudattamista ei valvottaisi. Samalla hänen retoriik-

kansa viestitti Neuvostoliitolle, että sen kannattaisi suostua pitävään sopimukseen en-

nen kuin ydinasekilpailun vaarat lisääntyisivät maailmassa.  

Kuuban kriisin aikana presidentti vakuutti liittolaisilleen, että Yhdysvallat ei pelännyt 

asettua Neuvostoliittoa vastaan, jos se uhkasi maailman turvallisuutta. Kuubalaisille 

Kennedyn puhe kertoi, että Yhdysvallat ei tulisi tekemään iskua Kuubaan, vaan ohjukset 

yritettäisiin poistaa muilla keinoilla. Neuvostoliitolle Kennedy kertoi, että hän olisi valmis 

ratkaisemaan kriisin rauhanomaisesti, mutta Yhdysvallat ei hyväksyisi vastapuolen toi-

mintaa Amerikassa. Hän puhuikin puheessaan suoraan Hruštšoville ja toivoi, että myös 

hän olisi halunnut ratkaista kriisin rauhanomaisesti. Suurelle yleisölle puhe kertoi, että 

jos kriisiä ei olisi saatu ratkaistua rauhanomaisesti, se olisi ollut kokonaan Neuvostoliiton 

johtajan syytä. Lokakuussa pidetyn puheen tärkeä yleisö oli myös yksinomaan tavalliset 

amerikkalaiset. Jos Kuuban kriisi olisi laajentunut sodaksi, se olisi koskenut juuri heitä. 

Kennedyn maaliskuun puheessa korostetusti esiintynyt kilpailun diskurssi ei esiintynyt 

Kuuban kriisiä käsittelevässä puheessa ollenkaan. Tämä ei ollut yllättävää, koska 

 
214 Henriksson 2021, 683–684. 
215 Radio and Television Remarks on the Dismantling of Soviet Missile Bases in Cuba, 2.11.1962. 
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Kennedyn tarkoitus oli ratkaista kriisi rauhanomaisesti. Tähän eivät olisi perustelut ydin-

asekilpailun voittamisesta sopineet ollenkaan. Ydinasekilpailun ja yleisemminkin kylmän 

sodan osapuolia kuvailevat hyökkääjän ja suojelijan diskurssit kuitenkin olivat esillä 

myös Kuuban kriisin aikaisessa puheessa. Olihan kyseessä tapahtuma, jossa Kennedy ha-

lusi vahvasti esittää Neuvostoliiton toiminnan vääränä ja Yhdysvaltojen toimet oikeutet-

tuina. Kennedy esitti hyökkääjän diskurssin mukaisesti Neuvostoliiton toiminnan epäoi-

keutettuna, provosoivana ja muutenkin vaarallisena. Lisäksi hän mainitsi suurvallan va-

lehdelleen toiminnastaan. Neuvostoliitto ei siis selvästi ottanut huomioon maailman 

turvallisuutta, eikä status quoa, vaan pyrki toiminnallaan ajamaan vain omaa etuaan.  

Suojelijan diskurssin mukaisesti Kuuban kriisin aikaisessa puheessa kerrottiin, että Yh-

dysvaltojen oli pakko puuttua tapahtumiin Kuubassa suojellakseen sekä itseään että 

muita valtioita. Koska Yhdysvallat halusi varmistaa kaikkien turvallisuuden, se ei suoraan 

hyökännyt Kuubaan, vaan valitsi turvallisemman vaihtoehdon. Lisäksi Yhdysvallat oli val-

mis neuvottelemaan Neuvostoliiton kanssa kriisin ratkaisemiseksi. Suojelijan diskurs-

sista huolimatta puheessa ei mainittu Yhdysvaltojen ydinaseita sanallakaan. Puheen mu-

kaan Yhdysvallat yritti siis kaikin keinoin suojella koko maailman turvallisuutta, mutta ei 

tässä tilanteessa ydinaseita käyttäen. 

Aiempien puheiden mukaisesti Kennedy kuvaili ydinaseita vaarallisen aseen diskurssista 

käsin. Hän kuvaili Kuuban ydinohjusten vähentävän turvallisuutta Amerikan mantereen 

valtioissa. Tämä antoi hyvän syyn Yhdysvalloille puuttua toimintaan ennen kuin kaikki 

niistä olisivat käyttövalmiita. Yleisemmin kaikkien ydinaseiden vaarallisuudesta kertoi 

se, että ne olivat puheen mukaan ”niin tuhovoimaisia ja nopeita”, että niihin ei pitänyt 

suhtautua varomattomasti. Tässäkin puheessa esiintyi yhteisymmärryksen diskurssi, 

vaikka Kennedy kuvaili jälleen tapahtumia, jotka johtuivat suurvaltojen erilaisista intres-

seistä, kuten maaliskuussakin. Kuuban kriisin aikaan diskurssi oli esillä siinä, miten Ken-

nedy toivoi, että kriisi voitaisiin ratkaista, jos Neuvostoliitto olisi asiasta samaa mieltä. 

Koska tilanne oli niin vaarallinen, neuvottelut hyödyttivät molempia puolia ja koko maa-

ilmaa. Tästä syystä Kennedy tarjosi Hruštšoville mahdollisuutta pelastaa maailma neu-

votteluiden avulla. Diskurssi näkyi myös siinä, miten Kennedy puhui aiemmin valin-

neesta status quosta. Aiemmassa tilanteessa yhteisymmärrys oli osaltaan saavutettu, 

koska kumpikaan puoli ei ydinaseita sijoittaessaan pyrkinyt rikkomaan status quoa.  



101 
 

4. ”Pimeyteen ilmestyi valonsäde” – Kohti yhteisymmärrystä 

Kriisin ratkaiseminen nosti Kennedyn suosiota sekä Yhdysvalloissa että ympäri maail-

maa. Hänen kannatuksensa nousi mittauksissa jopa 74 prosenttiin. Suosio auttoi demo-

kraatteja marraskuun kongressivaaleissa, vaikka ei niin paljon kuin puolueen sisällä toi-

vottiin. Yhdysvallat ja Kennedy nähtiin kriisin ratkaisijoina ja voittajina. Koska Jupiter-

ohjusten poistamisesta ei kerrottu julkisuuteen, yleinen kuva kriisin ratkaisusta oli, että 

Hruštšov antoi Yhdysvalloille periksi saadakseen lupauksen, että Kuubaan ei hyökät-

täisi.216 Neuvostoliitossa korostettiin, että sen toiminnan tavoite oli alun perinkin ollut 

Kuuban turvallisuuden takaaminen, joka saavutettiinkin. Lisäksi lehdistössä korostettiin 

Hruštšovin viisautta ja malttia kriisin hetkellä. Neuvostoliiton johtaja kertoi itse puhees-

saan, että järki oli voittanut amerikkalaiset sodanlietsojat ja pakottanut heidät rau-

haan.217 Myöhemmin yksipuolinen kuva Kennedystä ja Yhdysvalloista kriisin ratkaisijana 

on saanut uusia piirteitä. Myös Kennedyn toiminta kriisin aikana oli vaarallista ja hän ei 

voinut tietää, miten Neuvostoliitto tulisi reagoimaan merisaartoon. Koska hän onnistui 

retoriikallaan esittämään omat toimensa välttämättöminä Amerikan valtioiden turvalli-

suuden kannalta, Kennedyn hallinnon toteuttamaa merisaartoa on alettu laajemmin kri-

tisoida vasta kymmeniä vuosia kriisin jälkeen.218 

Yksi ainoista asioista, josta Kennedyä kritisoitiin heti kriisin jälkeen Yhdysvaltojen kong-

ressissa ja muissa Amerikan valtioissa oli se, että Castro ja kommunismi saivat jäädä val-

taan Kuubassa. Koska Kennedy oli luvannut olla hyökkäämättä Kuubaan, Yhdysvallat ei 

voinut tehdä ongelmalle mitään.219 Kuuba pysyi Kennedyn hallinnon mielenkiinnon koh-

teena vielä kriisin rauhoittumisen jälkeenkin. Castro ei hyväksynyt YK:n ehdotusta puo-

lueettomista tarkkailijoista saarella, joten kukaan ei voinut olla varma, että kaikki ydin-

aseet poistettaisiin Kuubasta. Tästä syystä Yhdysvallat jatkoi vakoilulentojaan ja muita 

toimia varmistuakseen, että Amerikan mantereen turvallisuus säilyisi.220 Lisäksi saarelle 

jäi kriisin jälkeen paljon muita aseita ja Neuvostoliiton sotilaita. Joitakin hallinnon jäseniä 

huoletti se, ettei joukkojen määrästä ja aseista ollut tarkkaa tietoa, mutta vuoden 1963 

 
216 Dallek 2003, 575 – 577. Colman 2016, 171–172. 
217 Taubman 2003, 584. 
218 Windt 1990, 47–48. 
219 Colman 2016, 173–174. 
220 Dallek 2003, 572. 
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aikana yleiseksi mielipiteeksi muodostui, että joukot Kuubassa eivät olisi uhka Yhdysval-

tojen turvallisuudelle, joten niiden poistamiseen ei tarvitsisi aktiivisesti tehdä mitään.221  

Tämä luku kattaa Kennedyn ydinaseita käsitelleet puheet vuodelta 1963. Tällaisia pu-

heita oli vuoden aikana yhteensä viisi kappaletta. Tammikuussa Kennedy käsitteli Naton 

puolustusta ja ydinaseiden rajoittamista, kesäkuussa hän piti American University -yli-

opistolla tunnetun puheensa, joka korosti ydinaseiden rajoittamisen välttämättömyyttä. 

Heinä- ja syyskuussa hän yritti kahdella erillisellä puheellaan taivutella ydintestien ra-

joittamista vielä vastustavat puolelleen. Kun konkreettinen sopimus testien kieltä-

miseksi oli lokakuussa valmis allekirjoitettavaksi, presidentti piti vielä yhden puheen, 

jossa hän korosti sopimuksen merkitystä. Luvussa käsiteltyjä puheita yhdisti Kuuban krii-

sin ratkaisemisen jälkeen kasvanut toive, että ydinaseisiin liittyvät erimielisyydet olisi 

mahdollista ratkaista.  

4.1. Mikä suunta on eteenpäin?  – Naton puolustus ja seuraavat askeleet kohti 

ydinasekontrollia 

Kuuban kriisin ratkeamisen jälkeen Kennedy mainitsi seuraavan kerran ydinaseet laa-

jemmin puheessaan kongressissa 14.1.1963. Presidentti aloitti vuoden 1963 Kansakun-

nan tila -puheensa hyvin samalla tavalla kuin vuotta aiemminkin. Hän puhui Yhdysvalto-

jen sisäisistä asioista sekä avusta, jota suurvalta antoi kehittyville valtioille. Hän mainitsi 

lyhyesti sekä Kuuban että Berliinin kriisin, mutta ei kommentoinut ydinaseita näiden ta-

pahtumien osana. Käsitellessään puheessa Natoa ja suunnitelmia sen yhteiseksi puolus-

tukseksi, hän mainitsi ensimmäisen kerran ydinaseet.222 

Kennedy toi puheessaan esiin noin kuukausi aiemmin solmitun Nassaun sopimuksen, 

jossa Yhdysvallat ja Iso-Britannia olivat sopineet vahvistavansa puolustusyhteistyötään. 

Aiemmin oli suunniteltu, että Yhdysvallat olisi luovuttanut Ison-Britannian käyttöön 

Skybolt-ydinohjuksia, mutta joulukuussa 1962 käydyissä neuvotteluissa tästä luovuttiin. 

Nassaun sopimuksessa sovittiin, että Yhdysvallat auttaisi Isoa-Britanniaa ydinsukellusve-

neiden ja niihin tarvittavien Polaris-ohjusten rakentamisessa. Kennedy ja Ison-Britan-

nian pääministeri Harold MacMillan neuvottelivat sopimuksesta henkilökohtaisesti 

 
221 Colman 2016, 195–196. 
222 Annual Message on the Congress on the State of Union, 14.1.1963. 
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Bahaman Nassaussa. He sopivat myös jatkavansa läheistä yhteistyötä muiden asioiden, 

esimerkiksi ydinaseiden rajoittamisen ratkaisemiseksi.223 

Puheessaan presidentti kertoi, millä tavalla sopimus vaikutti Naton toimintaan ja erityi-

sesti liittouman ydinasepuolustukseen: 

Se [sopimus] tunnustaa, että lännen ydinpuolustus ei ole vain nykyisten 

ydinasevaltioiden asia, että Rankasta tulee yksi näistä valtioista tulevai-

suudessa, ja että meidän on löydettävä keinoja suurentaa kumppaniemme 

roolia aidosti monikansallisten ydinasevoimien suunnittelussa, varustami-

sessa ja ohjaamisessa yhä henkilökohtaisemman Nato-liittouman sisällä il-

man, että lisäämme ydinaseiden leviämisen vaaroja.224 

Kennedy halusi kertoa, että Naton puolustuksen pitäisi olla kaikkien sen jäsenien yhtei-

nen asia, ei vain niiden, jotka pitivät hallussaan ydinaseita. Vaikka Kennedy oli edellisinä 

vuosina esittänyt Yhdysvallat vapaan maailman suojelijana ja jonkinasteisena johtajana, 

hän halusi lisätä muiden Naton jäsenten vaikutusvaltaa liittouman puolustukseen liitty-

vissä asioissa. Ydinohjusten tuominen aidosti Naton jäsenten päätösvallan alle olisi vä-

hentänyt liittouman riippuvuutta ydinasevaltioiden päätöksistä. Näillä sanoilla Kennedy 

onnistui etäännyttämään asian Yhdysvaltojen omista intresseistä. Vaikka voimakkaampi 

Nato oli asia, jota Yhdysvallat tavoitteli, Kennedyn puhe loi kuvan, että se tarkoittaisi 

samalla ydinasevaltioiden, mukaan luettuna Yhdysvaltojen, vaikutusvallan vähenty-

mistä. 

Sanat Naton yhteisestä ydinpuolustuksesta oli osoitettu puhtaasti Yhdysvaltojen liitto-

laisille. ”Aidosti monikansallisten” ydinaseiden maalailu oli Nato-maiden mieleen, ja aja-

tus tuskin häiritsi yhdysvaltalaisiakaan. Voimakkaampi Nato varmisti samalla Yhdysval-

tojen turvallisuuden ja vaikka joku olisikin ollut huolissaan, että Yhdysvaltojen sanavalta 

liittouman sisällä vähenisi, Yhdysvalloilla oli edelleen riittävät keinot itsensä suojeluun. 

Naton vahvistuminen ei kenenkään kuulijan mielestä tarkoittanut Yhdysvaltojen 

 
223 Snead 2012, 194–195. 
224 It recognizes that the nuclear defense of the West is not a matter for the present nuclear powers 
alone--that France will be such a power in the future--and that ways must be found without increasing 
the hazards of nuclear diffusion, to increase the role of our other partners in planning, manning, and di-
recting a truly multilateral nuclear force within an increasingly intimate NATO alliance. State of Union, 
14.1.1963. 
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turvallisuuden vähenemistä. Neuvostoliitolle Kennedyn sanat kertoivat, että Yhdysvallat 

pyrki rajoittamaan ydinaseiden leviämistä, vaikka Naton puolustusta vahvistettaisiinkin.  

Vaikka suunnitelma Naton yhteisistä ydinaseista saattoi näyttää uhkailulta Neuvostoliit-

toa kohtaan, sitä se ei ollut. Kennedy vakuutti joulukuussa 1962 Hruštšoville lähettämäs-

sään kirjeessä, että Nassaun sopimus ja Isolle-Britannialle luovutettavat ydinaseet eivät 

lisänneet ydinaseiden leviämisen riskejä, vaan enemmänkin vähensivät niitä. Kennedyn 

mukaan sopimuksen oikea tavoite oli estää tai ainakin hidastaa Euroopan maita kehittä-

mästä omia ydinaseitaan. Hän kertoi, että ilman Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen ydin-

aseyhteistyötä Iso-Britannia jatkaisi omien aseidensa kehittämistä ja voisi samalla auttaa 

eurooppalaisia liittolaisiaan Ranskaa ja Länsi-Saksaa niiden omissa ydinaseohjelmissa. 

Lisäksi Isolle-Britannialle luovutettavat aseet tulisivat käyttöön aikaisintaan vuoden 

1969 aikana. Kennedy näki sopimuksen parantavan ydinsulkuneuvotteluiden mahdolli-

suutta. Neuvostoliiton johtaja ei ollut asiasta samaa mieltä. Hän ajatteli sopimuksen joh-

tavan juuri ydinaseiden leviämiseen.225 

Naton yhteistä puolustusta oli suunniteltu jo 1950-luvun lopulta lähtien. 1960-luvulle 

tultaessa monet Naton korkeista virkamiehistä olivat samaa mieltä, että liittouman tur-

vallisuutta eivät turvaisi valtavat määrät tavanomaisia aseita, vaan ydinaseet. Muiden 

Nato-maiden edustajat olivat osoittaneet närkästymisensä siitä, että Yhdysvallat ei ha-

lunnut jakaa päätösvaltaansa ydinaseisiin liittyen, vaikka ydinaseet olivat liittouman 

puolustuksen kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Todellisuudessa Yhdysvalloissa suunnitel-

tiin erilaisia ratkaisuja Naton yhteisten puolustusvoimien luomiseksi.226 Eisenhowerin ai-

kana luotiin niin sanottu ”Multilateral Forces” -suunnitelma. Nämä joukot olisivat olleet 

Naton käskyvallan alla olevia sukellusveneitä ja sotalaivoja, joilla kaikilla olisi ollut varus-

tuksenaan ydinohjuksia. Yhdysvallat aikoi kuitenkin pitää itsellään veto-oikeuden Naton 

hallussa olevien ydinohjusten käyttöön. Osittain tästä syystä suunnitelma ei edennyt en-

nen Kennedyn aikaa.227 Naton puolustuksen nojautumista yhä enemmän Yhdysvaltojen 

hallitsemiin ydinaseisiin olivat vauhdittaneet Eisenhowerin aikana ylimitoitetut arviot 

Neuvostoliiton sotilaallisesta voimasta. Myöhemmin on osoitettu, että Neuvostoliitolla 

 
225 Dallek 2003, 614. 
226 Sayle 2019, 101. 
227 Sayle 2019, 102–103.  
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ei ollut käytössään sellaista voimaa kuin 1950-luvun lopussa arvioitiin. Tämä loi kuiten-

kin monissa Nato-maissa uskoa, että liittouma ei voisi puolustautua Neuvostoliittoa vas-

taan millään muulla tavalla kuin ydinaseilla.228 

Kennedyn astuessa virkaansa Yhdysvaltain presidenttinä Naton jäseniä kiinnosti, mikä 

olisi Naton yhteisen puolustuksen tulevaisuus ja Kennedy kertoi toukokuussa 1961 jat-

kavansa sen kehittämistä. Berliinin ja Kuuban kriisin aikana toimet asian eteen pysyivät 

kuitenkin taka-alalla. Kesään 1962 mennessä Kennedy piti parempana vaihtoehtona Yh-

dysvaltojen ydinaseiden käyttämistä koko liittouman suojelemiseksi kuin Yhdysvaltojen 

veto-oikeuden ulkopuolella olevien ydinpuolustusjoukkojen luomista. Hän muutti suh-

tautumistaan, kun oli selvää, että Naton ydinaseiden puute saisi useamman Naton jäse-

nen kehittämään omia ydinaseitaan.229 Erityisesti Ranskan presidentti De Gaulle oli va-

kuuttunut, että Euroopan suojelemiseksi useiden Länsi-Euroopan valtioiden olisi kehi-

tettävä itselleen ydinaseita.230 Kennedyn sanat liittyivät suoraan huoleen tästä. Kennedy 

halusi kertoa Naton jäsenille, että niiden turvallisuus tultaisiin takamaan liittouman yh-

teisillä ydinohjuksilla, joita Yhdysvallat ei yksin hallinnoisi. Tällä tavalla hän perusteli liit-

tolaisilleen, ettei niiden tarvitsisi tavoitella omien ydinaseiden kehittämistä.  

Kennedy jatkoi Nassaun sopimuksen merkityksestä: 

Nassaun sopimus tunnustaa, ettei ydinpuolustus ole tarpeeksi, että sovitut 

tasot Naton tavallisissa aseissa on täytyttävä, ja että tällä liittoumalla ei 

ole varaa olla asemassa, jossa jokaiseen uhkaan on vastattava ydinasein 

tai ei mitenkään.231 

Kennedy puhui hyvin samalla tavalla kuin Berliinin kriisin aikanakin. Hän halusi edelleen 

vähentää ydinsodan uhkaa korvaamalla osan ydinaseiden merkityksestä tavanomaisilla 

aseilla. Lisäksi hän halusi korostaa, että vaikka Natolle luotaisiinkin yhteiset ydinasevoi-

mat, sillä pitäisi olla muitakin keinoja vastata hyökkäyksiin. Vaikka Berliinin tilanne oli 

rauhoittunutkin selvästi kesän 1961 jälkeen, Kennedy saattoi olla huolissaan, että Naton 

 
228 Sivonen, 1992, 88. 
229 Sayle 2019, 102–107. 
230 Dallek 2003, 610. 
231 Finally, the Nassau agreement recognizes that nuclear defense is not enough, that the agreed NATO 
levels of conventional strength must be met, and that the alliance cannot afford to be in a position of 
having to answer every threat with nuclear weapons or nothing. State of Union, 14.1.1963. 
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jäsenet haluaisivat turvautua ydinaseisiin liian helposti esimerkiksi sen puolustamiseksi. 

Presidentti oli aiemmin toivonut, että ydinaseet eivät hallitsisi suurvaltojen päätöksen-

tekoa tai olisi ainoa keino vastata hyökkäyksiin. Nyt hän toivoi samaa Naton jäseniltä. 

Nassaun sopimus oli aiheuttanut jännitteitä Naton jäsenten välillä, joten Kennedylle oli 

tärkeää kertoa puheessaan, mikä oli sopimuksen hyöty koko liittouman kannalta. Sopi-

mus kiristi esimerkiksi Ranskan ja Ison-Britannian välejä, koska De Gaulle näki sopimuk-

sen liittäneen Ison-Britannian ydinaseet entistä tiukemmin Yhdysvaltojen valvonnan 

alle.232 Kennedy ei esimerkiksi puheessaan maininnut ollenkaan, mitä sopimuksessa oli 

Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen välillä todellisuudessa sovittu. Kuulijoille sopimuksen 

sisältö vaikutti olevan Naton yhteisten ydinasejoukkojen luominen ja muutenkin liit-

touman puolustuksen vahvistaminen. Todellisuudessa tällaisia päätöksiä ei olisi voitu 

tehdä kahden liittouman jäsenen kahdenkeskisellä sopimuksella.  

Tähän asti Kennedyn puhe oli käsitellyt ydinaseita vain osana Nassaun sopimusta. Sanat 

Naton vahvistamisesta oli osoitettu lähinnä juuri Naton jäsenmaille. Puheen edetessä 

presidentti siirtyi kuitenkin yleisempiin kylmän sodan aiheisiin ja puhumaan koko maa-

ilmalle, myös Neuvostoliitolle, kuten hänellä oli puheissaan usein tapana. Kennedy ker-

toi aseistariisunnasta: 

Emme pidä aseistariisuntaa vain tyhjänä unelmana. Uskomme, että loppu-

jen lopuksi se on ainoa keino varmistaa kaikkien turvallisuus heikentä-

mättä kenenkään tavoitteita. Emme myöskään sekoita keskenään kunnial-

lisia neuvotteluita ja myönnytyspolitiikkaa. Emme koskaan väsy puolusta-

maan vapautta, emmekä koskaan hylkää pyrkimystä rauhaan.233 

Vaikka Kennedy puhuikin uudenlaisten ydinasevoimien suunnittelusta, hän halusi kertoa 

kuulijoilleen, että ydinaseet eivät olisi pysyvä ratkaisu. Kennedy näki aseistariisunnan 

vaihtoehtona, joka hyödyttäisi kaikkia ja hän vahvisti sanomaansa ääri-ilmaisulla ”ainoa 

ratkaisu”. Kennedyn mukaan aseistariisunta ei ollut enää vain unelma, mutta hän ei suo-

raan kertonut, miksi. Todennäköisesti hän viittasi suurvaltojen yhteisymmärrykseen 

 
232 Dallek 2003, 610–611. 
233 We do not dismiss disarmament as merely an idle dream. For we believe that, in the end, it is the only 
way to assure the security of all without impairing the interests of any. Nor do we mistake honorable ne-
gotiation for appeasement. While we shall never weary in the defense of freedom, neither shall we ever 
abandon the pursuit of peace. State of Union, 14.1.1963. 
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Kuuban kriisin ratkaisussa, joka voisi johtaa suhteiden parantumiseen ja ydinaseiden ra-

joittamiseen tulevaisuudessa. 

Kriisin jälkeen molempien suurvaltojen johtajat olivat samaa mieltä, että kilpavarustelun 

hillitsemiseksi olisi tehtävä pysyviä ratkaisuja. Vaikka Neuvostoliitto olikin sijoittanut oh-

juksiaan Kuubaan tavoitteenaan horjuttaa Yhdysvaltojen ylivoimaa ydinohjuksissa, 

Hruštšov näki parempana neuvotella sopimuksesta kuin yrittää tavoittaa Yhdysvallat 

ydinasekilpailussa muilla tavoilla. Hruštšov lähetti Kennedylle kirjeen marraskuussa 

1962, jossa hän kertoi, että myös hänen toiveensa oli ydintestien lopettaminen. Vuoden 

1962 lopussa oli selvää, että Yhdysvallat ei ollut saavuttanut merkittäviä edistysaskeleita 

aloitettuaan uudet ydinkokeensa, joten Kennedyllä ei ollut mitään syytä olla lopetta-

matta ydintestejä. Hruštšov halusi erityisesti estää Kiinaa kehittämästä omaa ydinaset-

taan, Kennedy taas halusi lopettaa Länsi-Saksan ja Israelin jo alkaneet ydinaseohjelmat, 

koska näki niiden lisäävän ydinsodan syttymisen uhkaa. Suurin kynnyskysymys oli edel-

leen riippumattomien valvojien läsnäolo ydinasevaltioissa, mutta neuvottelut näyttivät 

etenevän vuoden 1963 alussa.234 Kiinan ydinaseohjelman estäminen oli myös Kennedyn 

tavoite. Yhdysvallat oli vakoillut Kennedyn aikana laajasti Kiinaa, jotta maa ei ottaisi suu-

ria ydinaseisiin liittyviä edistysaskelia huomaamatta.235 

Myönnytyspolitiikan mainitseminen toi kuulijoiden mieleen 1930-luvun. Myönnytyk-

sellä viitataan politiikkaan, jossa aggressiivisesti käyttäytyvälle valtiolle tehdään poliitti-

sia tai muunlaisia myönnytyksiä sodan uhan vähentämiseksi. Usein tällä tarkoitetaan 

juuri Ison-Britannian suhtautumista Saksan vahvistumiseen ennen toista maailmanso-

taa.236 Kennedy mainitsi asian kertoakseen, että Yhdysvallat ei aggressiivisen Neuvosto-

liiton edessä sortuisi samanlaisiin ratkaisuihin, jollaisiin länsimaat olivat sortuneet 1930-

luvulla. Kennedyn mukaan Yhdysvallat pyrki kaikissa tilanteissa vapauden ja rauhan puo-

lustamiseen ja hän halusi korostaa, että neuvotteluiden avulla näiden molempien tavoit-

telu olisi mahdollista. 

Yhdysvaltojen kylmän sodan aikaisessa politiikassa on nähty yhteisiä piirteitä myönny-

tyksen kanssa. Toisaalta, koska myönnytyspolitiikka oli epäonnistunut, Yhdysvallat ei 

 
234 Dallek 2003, 613–614. 
235 Paul 2009, 66. 
236 Rock 2000, 49–51. 
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ottanut siitä mallia varauksetta. Neuvostoliiton ajateltiin näkevän kaikenlaiset neuvot-

teluyritykset heikkoutena, ja ainoaksi toimivaksi keinoksi kommunismin leviämisen es-

tämiseksi nähtiin sotilaallinen voima. Erityisesti kylmän sodan alussa Yhdysvallat pyrki 

näyttämään sotilaallisen voimansa Neuvostoliitolle, vaikkakaan avoimeen konfliktiin ei 

haluttu ryhtyä. Myönnytyspolitiikasta otettiin siis Yhdysvalloissa käyttöön lähinnä ta-

voite estää Neuvostoliittoa laajentamasta vaikutusaluettaan, esimerkiksi hyökkäämällä 

toisiin valtioihin, mutta neuvotteluiden ja sopimusten tavoittelu korvattiin sotilasvoi-

milla. Esimerkkejä tästä olivat Yhdysvaltojen päätös olla jakamatta ydinaseiden salai-

suuksia Neuvostoliiton kanssa, puuttuminen Korean sotaan sekä kriisiin johtanut päätös 

estää ydinaseiden käyttöönotto Kuubassa.237  

Kennedyn puheissa oli jonkin verran näkyvissä pelko, että neuvottelujen ehdottaminen 

voitaisiin nähdä heikkoutena, mutta hän yritti usein myös hälventää tätä epäluuloa. 

Myönnytyspolitiikan mainitseminen ei tarkoittanut, että Kennedy olisi nähnyt 1930-lu-

vun neuvottelut heikkoutena. Hän halusi enemmänkin korostaa, että nyt neuvottelut 

voisivat johtaa pysyviin ratkaisuihin, koska niihin ei luotettaisi sokeasti, eikä vastapuo-

lelle tehtäisi järjettömiä myönnytyksiä. Yhdysvallat oli osoittanut voivansa vastustaa 

Neuvostoliittoa myös aseellisesti, mutta erityisesti Kuuban kriisin jälkeen molempien 

suurvaltojen oli huomattava, että molemminpuolinen aggressiivinen politiikka voisi joh-

taa molempien tuhoutumiseen. Kennedy halusi siis korostaa, että Neuvostoliitto ei voi-

nut voimiaan esittelemällä pakottaa Yhdysvaltoja sopimuksiin, mutta Yhdysvallat etsi 

koko ajan mahdollisuuksia todellisten pysyvien ratkaisujen tekemiseen. 

Kennedy näki meneillään olevan ajan ”taukona” kylmästä sodasta, joka ei kuitenkaan 

vielä tarkoittanut, että kaikki sodan vaarat olisivat kadonneet. Hän puhui asiasta realis-

tisesti, mutta ymmärsi myös, että ”tauon” merkitystä voitaisiin laajentaa: 

Mitä voimme odottaa nykyiseltä tauolta kohti kestävää rauhaa? Neuvon 

jälleen varovaisuuteen. En näe edessäpäin vaikuttavia muutoksia kommu-

nistien menetelmissä tai tavoitteissa. Mutta jos kaikki nämä 

 
237 Rock 2000, 2. 
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kehityssuunnat voivat taivutella Neuvostoliiton kävelemään rauhan tiellä, 

tietäköön se, että kaikki vapaat valtiot kulkevat sen rinnalla.238 

Kennedy ei halunnut esiintyä asian suhteen ylioptimistisena, mutta ei liian pessimisti-

senäkään. Hän ei halunnut esittää virheellisesti, että Kuuban kriisin rauhanomainen rat-

kaiseminen olisi samalla ratkaissut kaikki kylmän sodan ongelmat. Hän kannusti kuiten-

kin kuulijoitaan toivomaan, että Neuvostoliitto haluaisi pyrkiä kohti kestävää rauhaa, 

koska tämä oli Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten tahto. Kennedyn sanat varovaisuudesta 

oli osoitettu Yhdysvaltojen kansalaisille ja sen liittolaisille, mutta vaikka hän ei suoraan 

osoittanut sanojaan Neuvostoliitolle, hän toivoi, että toisen suurvallan johtaja voisi ym-

märtää, miksi molempien puolien oli järkevintä pyrkiä kohti kestävää rauhaa. 

Kennedy käytti tavoitteestaan metaforaa ”rauhan tiestä”, joka yhdistyi läheisesti muihin 

hänen käyttämiinsä metaforiin matkoista. Tämä kuvasi kuitenkin entistä selvemmin sitä, 

minkä Kennedy näki olevan hänen oman hallintonsa ponnistelujen päämäärä: Rauhan 

tie on sananmukaisesti tie, joka johtaa lopulta rauhaan. Yleisesti tällaista metaforaa, 

joka kuvailee, mitä matkan päässä odottaa, käytetään silloin, kun halutaan korostaa 

juuri matkan tarkoitusta, ei sen tarkkoja tapahtumia.239 Kennedy ei itsekään vielä tien-

nyt, minkälaisia ratkaisuja olisi tehtävä, jotta maailma voisi yhdessä saavuttaa rauhan, 

mutta tärkeintä hänelle ja hänen kuulijoilleen oli tietää, mikä matkan päässä odotti. Ker-

tomalla, että vapaat valtiot ”kulkisivat Neuvostoliiton rinnalla”, hän esitti, että rauha oli 

itse asiassa kaikkien vapaiden valtioiden, ei vain Yhdysvaltojen tavoite. Tärkeää oli myös, 

että Kennedy asetti aloitteen Neuvostoliitolle. Vaikka vapaat valtiot olivat valmiina as-

tumaan rauhan tielle, ne tarvitsivat siihen myös Neuvostoliittoa. 

Mitä tapahtuisi sillä aikaa, kun maailma odotti Neuvostoliiton päätöstä kestävästä rau-

hasta? Kennedy sanoin näin: 

 
238 What can we do to move from the present pause toward enduring peace? Again I would counsel cau-
tion. I foresee no spectacular reversal in Communist methods or goals. But if all these trends and devel-
opments can persuade the Soviet Union to walk the path of peace, then let her know that all free nations 
will journey with her. State of Union, 14.1.1963. 
239 Charteris-Black 2005, 152–153. 
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Niin kauan kuin päätös on tehty, ja ennen kuin maailma kehittää toimivan 

kansainvälisen rauhan järjestelmän, vapaat ihmiset eivät voi tehdä muuta 

kuin pitää aseensa valmiina.240 

Kennedy halusi kertoa, että Yhdysvaltojen oli pidettävä aseensa käyttövalmiina suojel-

lakseen itseään ja ystäviään. Vain kestävän rauhan saavuttaminen tai ”kansainvälisen 

rauhan järjestelmän” luominen tarkoittaisi, että Yhdysvallat ja sen liittolaiset voisivat 

olla varmoja turvallisuudestaan. Tällä hän rauhoitteli jälleen amerikkalaisia ja Yhdysval-

tojen liittolaisia. Hän myös oikeutti edelleen samoilla perusteluilla Yhdysvaltojen ydin-

aseiden olemassaoloa kuin jo virkaanastujaispuheessaankin noin kaksi vuotta aiemmin. 

Kennedyn kuulijoille oli selvää, että Yhdysvallat ei edelleenkään ryhtyisi yksipuoliseen 

aseistariisuntaan, joka asettaisi sen liittolaiset vaaraan. 

”Rauhan järjestelmällä” Kennedy saattoi tarkoittaa järjestön luomista, joka estäisi toi-

minnallaan maailmanrauhaa uhkaavat tapahtumat. Kennedy oli aiemmin kertonut nä-

kevänsä YK:n potentiaalin maailmanrauhan ylläpitäjänä ja voidaan olettaa, että hän viit-

tasi siihen myös tässä puheessaan. Presidentti tarkoitti siis mahdollisesti, että YK:n alai-

suuteen voitaisiin luoda järjestö, jonka päätarkoitus olisi mahdollistaa ydinaseiden ra-

joittaminen. Hän saattoi tarkoittaa sanoillaan myös järjestelmää, joka havaitsisi esimer-

kiksi ydintestit ja tällä tavalla niiden estäminen helpottuisi. Tarkoittipa hän sitten järjes-

telmällä YK:n alaista järjestöä tai konkreettisempaa valvontajärjestelmää, hänen näke-

myksensä mukaan sen olisi rajoitettava myös ydinaseita ja vasta sen luominen tarkoit-

taisi, että Yhdysvallat voisi laskea aseensa.  

Kuten Kennedy oli useasti aiemminkin korostanut, ydinaseita ei voitaisi tehokkaasti ra-

joittaa, ellei myös Neuvostoliitto olisi sen kannalla. Seuraavaksi hän kertoikin, miksi Neu-

vostoliiton olisi järkevää pyrkiä ydinaseiden rajoittamiseen: 

Jos he ymmärtävät, että tarkastuksien hyväksyminen on turvallisempaa 

kuin sallia uusien valtioiden harjaantua ydinsodan mustassa magiassa, ja 

jos he ovat valmiita kääntämään energiansa, kuten mekin, omien 

 
240 Until that choice is made, and until the world can develop a reliable system of international security, 
the free peoples have no choice but to keep their arms nearby. State of Union, 14.1.1963. 
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kansojemme keskeneräisiin tehtäviin, niin olen varma, että voimme olla sa-

maa mieltä myös monista muista asioista.241 

Kennedy luetteli useita asioita, joihin pyrkiminen olisi sekä Neuvostoliiton, että muiden 

valtioiden yhteinen etu. Näitä olivat muiden maiden ydinohjelmien estäminen, ydinasei-

siin kuluvien resurssien käyttäminen muihin tarpeisiin ja mahdollinen rauhanomainen 

yhteistyö myös muissa asioissa.242 Kennedy vertaili keskenään ydinasekontrollia ja ra-

joittamatonta kilpavarustelua ja yritti näin saada Neuvostoliiton vakuuttuneeksi, että 

aseiden rajoittaminen olisi molempia puolia hyödyttävä vaihtoehto. Kukaan ei voinut 

väittää, että näistä vaihtoehdoista kilpavarustelu oli turvallisempi tai ketään hyödyttävä 

vaihtoehto. Lisäksi presidentti toi esiin jo hänen virkaanastujaispuheessaan näkyvissä 

olleen ajatuksen, että ydinaseisiin käytettävät resurssit kannattaisi kääntää johonkin 

muuhun. Tämä ongelma vaivaisi kylmän sodan aikana kaikkia osapuolia ja vastakkain-

asettelu vain pahensi asiaa. 

Kennedy käytti metaforaa ”mustasta magiasta” kuvaillessaan, miten ydinaseet voisivat 

levitä myös sellaisiin valtioihin, joilla niitä ei vielä ollut. Ydinaseiden kuvaileminen tai-

kana ja vieläpä mustana magiana teki niistä vaarallisia ja arvaamattomia. Ilmauksessa oli 

samanlaisia aineksia kuin aseiden personifikaatiossa, jota Kennedy oli käyttänyt aiem-

min puheissaan. Aseiden rinnastaminen mustaan magiaan kertoi kuulijoille, että niihin 

tulisi suhtautua vakavasti ja tarkkailla sitä, kuka yrittäisi saada niitä haltuunsa. Kennedyn 

huolena saattoi olla, että jos ydinaseista puhuttaisiin arkipäiväisinä, lopulta niiden hank-

kimisestakin tulisi tavallista ja helppoa. Aseiden kutsuminen taiaksi pyrki esittämään 

ydinaseet juuri päinvastaisina. Tämä ajatus vetosi sekä tavallisiin amerikkalaisiin tai mui-

hin kuulijoihin, jotka pelkäsivät ydinaseiden leviämistä. Sama asia huoletti myös Neu-

vostoliiton johtajaa, koska hän halusi estää erityisesti Kiinaa saamasta haltuunsa ydin-

aseita.243 

 
241 If they recognize that there is more security in accepting inspection than in permitting new nations to 
master the black arts of nuclear war--and if they are willing to turn their energies, as we are, to the great 
unfinished tasks of our own peoples--then, surely, the areas of agreement can be very wide indeed. State 
of Union, 14.1.1963. 
242 State of Union, 14.1.1963. 
243 Baglione 1999, 63. 



112 
 

Kennedy viittasi puheessaan epäsuorasti Hruštšovin sanoihin joulukuulta 1962 kertoes-

saan, että suurvaltojen huomio voisi kääntyä ydinaseista muihin ongelmiin, jos vain mo-

lemmat puolet olisivat asiasta samaa mieltä. Neuvostoliiton johtaja kertoi kirjeessään 

Kennedylle Kuuban kriisin avanneen mahdollisuuksia ratkaista muitakin kansainvälisiä 

ongelmia. Tämä olisi kuitenkin mahdollista vasta, kun ydintestit olisi molemmin puolin 

lopetettu. Hän siis toivoi, että ydintestit voitaisiin lopettaa lopullisesti.244 Hruštšov ei 

maininnut kirjeessään, mitä hän ajatteli näiden ongelmien olevan, eikä Kennedykään 

sen enempää avannut niitä puheessaan. Todennäköisesti ne liittyivät kuitenkin vastak-

kainasettelun ja jännitteiden lopettamiseen. Syventyneet kriisit Laosissa ja Vietnamissa 

olisivat ainakin hyötyneet suurvaltojen rauhanomaisesta yhteistyöstä.245 Myös Berliinin 

tilanne olisi vaatinut uusia ratkaisuja, vaikka tilanne siellä olikin vakiintunut muurin ra-

kentamisen jälkeen.246 

Puheen lopussa Kennedy kertoi, minkälaista voittoa hänen hallintonsa tavoitteli: 

Emme tavoittele maailmanlaajuista voittoa yhdelle valtiolle tai järjestel-

mälle, vaan maailmanlaajuista voittoa koko ihmiskunnalle. Nykyinen maa-

pallo on liian pieni, sen aseet liian tuhoisat ja sen levottomuudet liian hel-

posti leviäviä salliakseen minkäänlaisen muun voiton.247 

Kennedy halusi kertoa, että vaikka kylmässä sodassa vastakkain olivat juuri kaksi järjes-

telmää ja kaksi suurvaltaa, maailman turvallisuuden kannalta olisi parempi, jos molem-

mat puolet ottaisivat huomioon myös koko ihmiskunnan turvallisuuden. Koska Kenne-

dyn johdolla Yhdysvallat oli näin jo tehnyt, hän toivoi samaa erityisesti Neuvostoliitolta. 

Presidentti kertoi sekä Yhdysvaltojen vihollisille että muillekin valtioille, että Yhdysvallat 

ei pyrkinyt maailman johtavaksi valtioksi. Kennedy esitti, että suurvaltojen oli valittava, 

tavoittelivatko ne voittoa itselleen, vai koko ihmiskunnan pelastumista. Jos kaikki tavoit-

telisivat omaa etuaan, maapallon tuhoa ei voitaisi estää. Siitä, kumpi näistä 

 
244 Dallek 2003, 613. 
245 Snead 2012, 209. 
246 Williamson 2012, 189. 
247 For we seek not the worldwide victory of one nation or system but a worldwide victory of man. The 
modern globe is too small, its weapons are too destructive, and its disorders are too contagious to per-
mit any other kind of victory. State of Union, 14.1.1963. 
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vaihtoehdoista oli parempi, oli kenenkään kuulijan tai suurvaltajohtajan vaikea olla Ken-

nedyn kanssa eri mieltä. 

Puheen keskeinen diskurssi oli suojelijan diskurssi. Se oli nähtävissä Naton yhteisen puo-

lustuksen kuvailussa. Puheen mukaan Yhdysvallat suojeli liittolaisiaan, mutta se oli myös 

oikeudenmukainen ja halusi antaa niille päätösvaltaa puolustukseen liittyvissä asioissa. 

Yhdysvallat ei myöskään tavoitellut maailmanherruutta, vaan halusi säilyttää rauhan ja 

kaikkien turvallisuuden eli sen voisi ajatella olleen rauhan ja maailman turvallisuuden 

suojelija. Ydinasekilpailuun liittyvä kilpailun diskurssi oli kadonnut kokonaan, koska Ken-

nedy tavoitteli nyt vahvasti ydintestien kieltämistä tai aseiden rajoittamista muilla ta-

voilla. Aiemmin monissa puheissa tärkeänä esiintynyt vaarallisen aseen diskurssi ei esiin-

tynyt tässä puheessa kuin hyvin pienessä osassa. Aseisiin kuluvien resurssien ja maail-

man kokoon suhteutettuna ”liian tuhoisien” aseiden kuvailu edusti tätä diskurssia. Liioi-

teltua aseiden tuhovoimalla pelottelua ei voida sanoa tässä puheessa esiintyneen. 

Hyökkääjän diskurssi oli nähtävissä vain piilotetusti, koska Kennedy halusi korostaa hy-

väntahtoisuutta Neuvostoliittoa kohtaan. Kennedy kertoi, että kommunistit eivät aiko-

neet muuttaa toimintatapojaan, ja monet kuulijoista saattoivat muistaa, että hän oli 

aiemmin kuvaillut kommunistien olevan muun muassa vaarallisia ja arvaamattomia. 

Pääosin Kennedy kuvaili Neuvostoliittoa kuitenkin yhteisymmärryksen diskurssissa. 

Vaikka mitään sopimuksia ei ollutkaan vielä tehty, Kennedy kertoi, että länsimaat olivat 

valmiit neuvottelemaan Neuvostoliiton kanssa heti, kun se niin haluaisi. Lisäksi hän 

esitti, että kaikki maailman maat voisivat olla samaa mieltä, että vain pysyvä maailman-

laajuinen rauha olisi järkevä ratkaisu. Nassaun sopimuksen ja sen merkityksen esittely 

edustivat tätä diskurssia Naton sisäisen yhteisymmärryksen näkökulmasta. 

Neuvottelut ydinkokeiden kieltämiseksi jatkuivat aktiivisesti tammikuun 1963 jälkeen. 

Kennedy ja Ison-Britannian pääministeri MacMillan yrittivät useilla ehdotuksilla saada 

Neuvostoliiton mukaan sopimukseen. Alkuvuodesta hyvin edenneet neuvottelut ajau-

tuivat umpikujaan huhti- ja toukokuun aikana. Silloin Hruštšov esitti entistä selvemmin 

mielipiteensä, että Nassaun sopimus ei ollut estänyt Yhdysvaltojen liittolaisia jatkamasta 

omia ydinaseohjelmiaan. Lisäksi erimielisyydet puolueettomista valvojista eivät olleet 

selvinneet. Toukokuussa 1963 tilanne näytti Kennedyn silmissä toivottamalta, mutta 
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hän kertoi lehdistötilaisuudessa työskentelevänsä koko kesän, jotta yhteisymmärrys 

ydintestien kieltämiseksi voitaisiin saavuttaa.248  

4.2. ”Niin lähellä, mutta silti niin kaukana”  

Seuraava puhe, jossa Kennedy kommentoi ydinaseita, oli hänen puheensa Washington 

D.C.:n American University -yliopistolla 10.6.1963. Kennedy oli suunnitellut puhetta tou-

kokuun alusta lähtien. Hän suunnitteli tekevänsä puheesta vaikuttavan ”rauhanpu-

heen”, joka saisi Neuvostoliiton ja epäilevät amerikkalaiset ydinsulkusopimuksen puo-

lelle. Kennedy halusi puheen avulla saada amerikkalaiset arvioimaan uudelleen suhtau-

tumistaan Neuvostoliittoon ja kylmään sotaan.249 Myös kylmän sodan luonteeseen kes-

keisesti liittyneet ydinaseet olivat puheessa tärkeässä osassa. Puheen kirjoitusprosessi 

oli salattu ja siihen osallistuivat suoranaisesti vain presidentti ja hänen avustajansa Ted 

Sorensen. Kennedy ei halunnut, että puhe saisi vaikutteita hänen hallintonsa jäseniltä, 

jotka pelkäsivät edelleen, että Neuvostoliitto aikoisi meneillään olevista ydinaseriisun-

taneuvotteluista huolimatta pettää Yhdysvallat hetkellä millä hyvänsä. Puheen tarkoitus 

ei ollut pakottaa Neuvostoliittoa sopimukseen esittelemällä Yhdysvaltojen voimaa, vaan 

pyrkiä näkemään ”kylmän sodan yli”, kuten Sorensen puhetta luonnehti.250 Ydinasevas-

taisuus oli suhteellisen yleistä yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa, joten Kennedy ja So-

rensen saattoivat ajatella, että rauhaan pyrkivä puhe saisi yleisön keskuudessa positiivi-

sen vastaanoton. 

Kennedy aloitti puheensa käsittelemällä yleisesti rauhaa ja kylmää sotaa. Jo puheen 

alussa pääpaino siirtyi ydinaseisiin. Kennedy kertoi ydinaseiden voimista ja niihin liitty-

vistä vaaroista: 

Totaalisessa sodankäynnissä ei ole järkeä aikana, jona suurvallat voivat yl-

läpitää suuria ja suhteellisen haavoittamattomia ydinasevoimia ja kieltäy-

tyä antautumasta ilman, että näitä voimia käytetään. Siinä ei ole järkeä 

aikana, jona yhdessä ydinaseessa on lähes kymmenkertaisesti enemmän 

 
248 Dallek 2003, 615–618. 
249 Dallek 2003, 619. 
250 Medhurst & Ritter 2003, 99–100. 
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räjähdysvoimaa kuin kaikissa Liittoutuneiden toisen maailmansodan ai-

kana pudottamissa pommeissa yhteensä.251 

Kennedyn sanojen voidaan ajatella olleen puhtaasti ydinaseiden voimalla pelottelua.  

Hän halusi heti osoittaa sanansa niille, jotka epäilivät ydinsulkusopimuksen tarpeelli-

suutta. Sanojen tarkoitus oli saada kuulijat pohtimaan suhtautumistaan sotaan ydinasei-

den aikakaudella. Koska toisesta maailmansodasta oli kulunut vasta lyhyt aika, Kenne-

dyn oli helppo viitata siihen kuvaillessaan ydinaseiden voimaa. Se sai kuulijat pohtimaan, 

mitä olisi tapahtunut, jos toisen maailmansodan aikana useammalla maalla olisi ollut 

käytössään ydinaseita. Olisiko Saksa käyttänyt niitä, kun sen tappio vaikutti varmalta, vai 

olisiko se tai joku muu valtio käyttänyt niitä jo paljon aiemmin? Sanoista välittyi ajatus, 

että joko oli muutettava ydinaseita tai maailman käsitystä sodasta. Puheellaan Kennedy 

halusi muuttaa molempia. 

Kennedy jatkoi ydinaseista puhumista ja kertoi niistä seuraavaksi näkökulmasta, jonka 

hän oli tuonut esiin puheissaan jo usein aiemmin: 

Miljardit dollarit, jotka joka vuosi käytetään sellaisten aseiden hankkimi-

seen, joiden tarkoitus on estää niiden käyttö, on välttämätöntä rauhan säi-

lyttämiseksi. Mutta varmastikaan tällaisten käyttämättä seisovien [ase]va-

rastojen, jotka voivat johtaa vain tuhoon, eivät koskaan uuden luomiseen, 

hankkiminen ei ole ainoa, eikä todellakaan tehokkain tapa säilyttää 

rauha.252 

Kennedy halusi kertoa, että vaikka ydinaseiden olemassaolo vaikutti välttämättömältä, 

ne olivat huono keino rauhan ylläpitämiseen. Niihin kuluvien resurssien lisäksi aseiden 

ongelma oli puheen mukaan niiden käyttötarkoitus. Kennedy halusi kertoa, miten järje-

töntä oli, että ydinaseita kehitettiin estämään muita valtioita käyttämästä omia aseitaan 

 
251 Total war makes no sense in an age when great powers can maintain large and relatively invulnerable 
nuclear forces and refuse to surrender without resort to those forces. It makes no sense in an age when a 
single nuclear weapon contains almost ten times the explosive force delivered by all of the allied air 
forces in the Second World War. Commencement Address at American University in Washington, 
10.6.1963. 
252 Today the expenditure of billions of dollars every year on weapons acquired for the purpose of making 
sure we never need to use them is essential to keeping the peace. But surely the acquisition of such idle 
stockpiles--which can only destroy and never create--is not the only, much less the most efficient, means 
of assuring peace. At American University, 10.6.1963. 
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ja vain yksin tähän tarkoitukseen. Sanojen taustalla näkyi ajatus, että voimakkaiden ja 

suurimman osan ajasta täysin käyttämättömien ydinasevoimien kehittämisen sijaan hel-

pompaa voisi olla poistaa aseet kokonaan kuvasta. Ilman ydinaseita ei kenenkään tarvit-

sisi hankkia vaarallisia ohjuksia vain, jotta niiden olemassaololla voitaisiin sitten pelotella 

muita valtioita, jotta nämä eivät uskaltaisi käyttää omia aseitaan. 

Kennedyn sanojen taustalla oli sama ajatus, jota hän painotti tv-haastattelussa jo joulu-

kuussa 1962. Silloin hän puhui ydinaseiden määrästä ja ydinsodasta. Vaikka Kennedy 

kertoikin pitävänsä ylivoimaa ydinasekilpailussa turvallisuutta lisäävänä tekijänä, hän ar-

vosteli kovin sanoin niitä sotilasjohtajia ja oikeistopoliitikkoja, jotka puhuivat hänen mie-

lestään liian arkisesti ydinsodasta. Hän nosti esiin kysymyksen, miten paljon ydinaseisiin 

olisi käytettävä rahaa, jotta Yhdysvallat olisi turvassa. Kennedy kertoi, että sen jälkeen, 

kun suurvallat olivat saaneet haltuunsa toisensa tuhoamiseen riittävät aseet, aseiden 

määrän kasvattamisessa ei ollut mitään järkeä. Jos ydinsota alkaisi, aseiden määrällä ei 

olisi merkitystä, koska kumpikin puoli tuhoutuisi. Tällä hän perusteli, miksi oli eri mieltä 

kongressin kanssa uusien B-70-ydinpommikoneiden kehittämisestä.253 Nämä ajatukset 

eivät näkyneet vuoden 1963 Kansakunnan tila -puheessa todennäköisesti, koska puheen 

ydinaseita käsittelevä osuus liittyi juuri Naton puolustuksen vahvistamiseen. Ne sopivat 

paljon paremmin tähän puheeseen, jossa Kennedy puhui muutenkin uudesta suhtautu-

misesta kylmään sotaan ja ydinaseisiin. Kennedy jatkoi ydinaseisiin liittyvistä ongel-

mista: 

Käytämme valtavia summia aseisiin, jotka voitaisiin paremmin käyttää tie-

tämättömyyttä, köyhyyttä ja tauteja vastaan taistelemiseen. Olemme mo-

lemmat jumissa vaarallisessa noidankehässä, jossa toisen puolen epäilyk-

set synnyttävät epäilyksiä toisellakin puolella, ja uusiin aseisiin on aina 

pakko vastata vasta-aseilla.254 

Kennedy kertoi uudestaan, miten ydinaseisiin kulutettiin valtavasti resursseja. Hän myös 

antoi ensimmäisen kerran konkreettisia esimerkkejä siitä, mihin ydinohjuksiin käytetyt 

 
253 Dallek 2003, 607–608. 
254  We are both devoting massive sums of money to weapons that could be better devoted to combating 
ignorance, poverty, and disease. We are both caught up in a vicious and dangerous cycle in which suspi-
cion on one side breeds suspicion on the other, and new weapons beget counter-weapons. At American 
University, 10.6.1963. 
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rahat olisi voitu järkevämmin käyttää. Kukaan kuulijoista ei voinut olla eri mieltä, että 

koulutukseen tai sairaiden ja köyhien auttamiseen ei olisi järkevää käyttää enemmän 

valtion rahoja. Kennedy kuvaili molempien puolien, Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton, ole-

van asevarustelun ”noidankehässä”: epäilykset ja aseiden määrät kasvoivat koko ajan, 

kunnes oltaisiin tilanteessa, jossa rauhanomaisten ratkaisujen löytäminen olisi mahdo-

tonta. Tärkeää Kennedyn mukaan siis oli, että ydinaseisiin käytettävät rahat voitaisiin 

käyttää tärkeämpiin päämääriin, ja että kilpavarustelua voitaisiin hillitä. Hän kertoi 

myös, miten voitaisiin päästä tilanteeseen, jossa kilpavarustelun hillitseminen olisi hel-

pompaa: 

Ennen kaikkea, kun suojelemme omia tärkeitä tavoitteitamme, ydinaseval-

tioiden on vältettävä vastakkainasetteluja, jotka tuovat vastustajamme ti-

lanteeseen, johon ratkaisuna on vain nöyryytys tai ydinsota. Sellaisen me-

nettelytavan valitseminen ydinaseiden aikakaudella olisi todiste vain poli-

tiikkamme epäonnistumisesta tai maailman yhteinen kuolintoive.255 

Kennedy näki vastakkainasettelun lisäävän vaaraa ydinsodan syttymisestä. Hänen voi-

daan nähdä noudattaneen tätä ajatusta puheidensa varovaisilla sanavalinnoilla. Ken-

nedy yritti usein edellisten vuosien aikana esittää, miten Neuvostoliitolla ja Yhdysval-

loilla oli yhteisiä tavoitteita, ja miksi niiden oli tärkeää tehdä yhteistyötä vihanpidon si-

jaan. Hän kritisoi sanoillaan erityisesti sellaisia valtioita ja johtajia, jotka ylläpitivät vas-

takkainasettelua ja vaaransivat näin kaikkien valtioiden turvallisuuden. Vastakkainaset-

telu pakotti valitsemaan koko maailman tuhoutumisen ja perääntymisen välillä ja Ken-

nedy halusi kuulijoidensa ymmärtävän, ettei aina voitu luottaa, että valinta olisi kaikille 

edullinen. Berliinin kriisin aikana Kennedy halusi löytää näiden vaihtoehtojen lisäksi mui-

takin vaihtoehtoja, nyt hän halusi, että tilannetta, jossa valinta olisi tehtävä ei syntyisi. 

Voidaan siis sanoa, että kesällä 1961 Kennedy katsoi, ettei kaikkia vastakkainasetteluja 

voitaisi välttää, vaan vihollisen hyökkäyksiin olisi varauduttava sopivassa määrin. Tässä 

 
255 Above all, while defending our own vital interests, nuclear powers must avert those confrontations 
which bring an adversary to a choice of either a humiliating retreat or a nuclear war. To adopt that kind 
of course in the nuclear age would be evidence only of the bankruptcy of our policy-or of a collective 
death-wish for the world. At American University, 10.6.1963. 
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suhteessa Kennedy oli vuoden 1963 kesällä optimistisempi ydinsodan välttämisestä kuin 

aiemmin. 

”Tärkeillä tavoitteilla” Kennedy tarkoitti Yhdysvaltojen päämäärää sekä omien että liito-

laisiensa turvallisuuden takaamiseen. Hänen mukaansa nämä tavoitteet pitäisi turvata 

samalla, kun vastakkainasettelua vältettäisiin. Koska Yhdysvallat oli Kennedyn aiempien 

puheiden perusteella oikeudenmukainen vapaiden valtioiden suojelija, tämä olisi mah-

dollista. Hän oli muissa puheissaan usein kuvaillut, että Yhdysvallat toimi omien pää-

määriensä mukaisesti, mutta pyrki samalla koko maailman turvallisuuden lisäämiseen. 

Tämä puhe vahvisti kuvaa, jota Kennedy oli koko presidentinkautensa ajan pyrkinyt an-

tamaan Yhdysvalloista ja sen tavoitteista. Kennedy kuvaili Yhdysvaltojen aseiden olevan 

hyvin sopivia sekä sen liittolaisten suojeluun, että vastakkainasettelujen vähentämiseen: 

Saavuttaaksemme nämä tavoitteet Amerikan aseet ovat epäprovokatiivi-

sia, varovaisesti kontrolloituja, suunniteltu estämään hyökkäyksiä ja niitä 

voidaan käyttää valikoivasti.256 

Näillä sanoilla Kennedyn tavoite oli luoda Yhdysvalloista edelleen rauhanomaisempaa ja 

hyväntahtoisempaa kuvaa muulle maailmalle. Hänen kuvailemansa aseet sopivat hyvin 

vapaan maailman suojelijalle. Koska Kennedy puhui ainoastaan Yhdysvaltojen aseista, 

joku kuulijoista olisi voinut kysyä, tarkoittiko presidentti, että vastapuolen aseet voisivat 

olla erilaisia, provokatiivisia tai jopa hyökkäykseen käytettäviä. On kuitenkin melko sel-

vää, että tällaista vastakkainasettelua ei ollut Kennedyn sanojen takana. Hän halusi 

enemmänkin osoittaa Neuvostoliitolle, että Yhdysvaltojen aseet eivät asettaisi sitä vaa-

raan ja Neuvostoliitto voisi omilla toimillaan itsekin pyrkiä samaan. Sanoilla vedottiin siis 

samaan aikaan muuhun maailmaan, jotta Yhdysvalloilla olisi oikeutus aseidensa olemas-

saoloon, ja Neuvostoliittoon, jotta Kennedy voisi perustella, miksi aseiden olemassaolo 

ei aiheuttaisi suurempia riskejä. 

Kun Kennedy oli ensin kuvaillut ydinaseiden vaaroja ja toivonut, että ydinasevaltiot 

muuttaisivat suhtautumistaan ydinaseisiin, hän kertoi, millä tavalla vastakkainasettelun 

riskejä oli jo vähennetty: 

 
256 To secure these ends, America's weapons are nonprovocative, carefully controlled, designed to deter, 
and capable of selective use.  At American University, 10.6.1963. 



119 
 

Yksi askel tähän suuntaan on ehdotus suorasta yhteydestä Moskovan ja 

Washingtonin välillä, jotta voimme välttää vaarallisia viiveitä, väärinym-

märryksiä ja toisen puolen tekojen väärinarviointia, joita voisi tapahtua eri-

tyisesti kriisien aikana.257  

Kennedy käytti jälleen metaforaa askelista jotakin määränpäätä kohti. Tällä kertaa mat-

kan tarkoitus oli ydinsodan ja vastakkainasettelun estäminen. Presidentti kertoi suunni-

telmasta mahdollistaa suora yhteys Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen johtajien välillä ja 

kuvaili samalla, mitä hyötyjä ehdotuksella olisi toteutuessaan ollut. Esimerkiksi Kuuban 

kriisin aikana ”vaaralliset virheet ja väärinymmärrykset” olisivat voineet osoittautua 

kohtalokkaiksi ja Kennedy kertoikin vaaran olevan suurin juuri kriisitilanteissa. Koska 

suurvaltajohtajien kanssakäyminen oli ennen tätä hoidettu sähkeiden ja kirjeiden väli-

tyksellä, suora puhelinyhteys olisi helpottanut ja nopeuttanut yhteydenpitoa huomatta-

vasti. Kennedy korosti ehdotuksen hyviä puolia, mutta ei liioitellen. Hän halusi kertoa 

kuulijoilleen, mitkä olivat ehdotuksen hyödyt, mutta hän ei esittänyt, että yhteysymmär-

rys tässä asiassa tarkoittaisi yhteisymmärrystä myös kaikissa muissa asioissa. 

Yhteys Washingtonin ja Moskovan välillä sai nimekseen ”Kuuma linja”. Sen alkuperä oli 

ehdotuksessa, jonka Kennedy teki Neuvostoliiton johtajalle marraskuussa 1962. Presi-

dentin mukaan suurvaltojen yhteydenpito ei voinut nojata epävarmasti kulkeviin säh-

keisiin. Molemmat johtajat olivat samaa mieltä, että Kuuban kriisin aikana pienetkin vii-

veet viestinnässä olisivat voineet tarkoittaa ydinsodan syttymistä. Joulukuussa Kennedy 

ehdotti, että kahden suurvallan välille vedettävä yhteys toimisi kaukokirjoittimien, eikä 

puhelimien välityksellä. Tämä johtui siitä, että kaukokirjoittimen tuottama teksti oli no-

peampi kääntää kuin puhelu. Kennedy ja Hruštšov sopivat, että linjan tekniset yksityis-

kohdat neuvoteltaisiin loppuun Genevessä kevään 1963 aikana ja linja olikin käyttöval-

miina saman vuoden elokuussa.258 Kuuman linjan lisäksi Kennedy kertoi, että suurvallat 

voisivat neuvotteluillaan saavuttaa lähiaikoinakin muitakin edistysaskelia: 

 
257 One step in this direction is the proposed arrangement for a direct line between Moscow and Wash-
ington, to avoid on each side the dangerous delays, misunderstandings, and misreadings of the other's 
actions which might occur at a time of crisis. At American University, 10.6.1963. 
258 Snead 2012, 198–199. 
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Lisäksi olemme puhuneet Genevessä asekontrollin ensimmäisistä askelista, 

joiden tarkoitus on rajoittaa kilpavarustelun voimakkuutta ja vähentää va-

hingossa syttyvän sodan riskiä. Joka tapauksessa ensisijainen pitkäntähtäi-

men tavoitteemme Genevessä on yleinen ja täydellinen aseistariisunta.259 

Kennedy puhui jälleen askeleista. Tällä kertaa hän tarkoitti askelia kohti asekontrollia. 

Käyttämällä matkametaforaa uudestaan Kennedy halusi kertoa kuulijoilleen, että matka 

kohti vastakkainasettelun lopettamista oli samalla matka kohti ydinaseiden rajoitta-

mista. Lopettamalla vastakkainasettelun ydinasevaltioilla ei olisi enää ollut syytä käyttää 

ydinaseita puolustautumiseen ja asekontrolli olisi helpottunut merkittävästi. Kuulijoita 

kiinnosti, voisivatko suurvallat saada aikaan sopimuksen ydinaseiden rajoittamiseksi, 

kun ne olivat lyhyen ajan sisällä päässeet yhteisymmärrykseen jo Kuuban kriisin ratkai-

susta sekä kuuman linjan perustamisesta. Tämän takia Kennedyn sanoilla neuvottelui-

den jatkamisesta oli enemmän painoarvoa kuin niillä oli aiemmin ollut. 

Geneven ydinaserajoitusneuvottelut olivat jatkuneet vuoden 1962 ajan ilman suurem-

pia edistysaskelia. Vähän ennen Kuuban kriisin alkamista Kennedyn hallinto oli alkanut 

harkita, voisiko se sittenkin suostua ydinkokeet kieltävään sopimukseen, jossa ei sovit-

taisi neutraaleista valvojista. Koska Neuvostoliitto ei hyväksynyt valvojia omassa maas-

saan, täydellistä ydintestikieltoa ei olisi voitu saavuttaa. Kennedyn hallinto näki kuiten-

kin tärkeäksi rajoittaa kokeita edes osittain ja tästä syystä vuoden 1962 ja seuraavan 

vuoden alussa neuvotteluissa alettiin neuvotella ilmakehässä ja avaruudessa tehtävien 

kokeiden kieltämisestä. Tarkoitus oli ensin kieltää ne ja myöhemmin pyrkiä kieltämään 

kaikki muutkin ydintestit ja tavoitella aseiden käytöstäpoistamista. Myös Ison-Britan-

nian edustajat osallistuivat aktiivisesti neuvotteluihin, jotta edes osa ydinkokeista voitai-

siin kieltää, vaikka Neuvostoliitto ei olisikaan suostunut valvojien läsnäoloon omalla alu-

eellaan. Neuvostoliitossa suhtauduttiin valvomattomiin sopimusehdotuksiin paremmin, 

koska Hruštšov epäili edelleen, että valvonnan tarkoitus oli vakoilla Neuvostoliittoa ja 

 
259 We have also been talking in Geneva about other first-step measures of arms control, designed to 
limit the intensity of the arms race and to reduce the risks of accidental war. Our primary long-range in-
terest in Geneva, however, is general and complete disarmament. At American University, 10.6.1963. 
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sen ydinaseita. Tästäkin huolimatta konkreettiset sopimukset näyttivät vielä kaukaisilta 

keväällä 1963.260 

Koska täydellinen aseistariisunta oli todella vaativa tavoite, Kennedy kertoi, että ensim-

mäinen askel, joka Genevessä voitaisiin saavuttaa, olisi ydintestien kieltäminen: 

Yksi näiden neuvotteluiden painopisteistä, jonka loppu on nähtävissä, 

mutta joka kipeästi kaipaa uutta alkua, on ydintestit kieltävä sopimus. Täl-

laisen sopimuksen solmiminen, joka on niin lähellä, mutta silti niin kau-

kana, rajoittaisi kiihtyvää kilpavarustelua yhdellä sen vaarallisimmista alu-

eista.261 

Puheen perusteella ydintestien kieltosopimus vaikutti olevan hyvinkin mahdollisesti saa-

vutettavissa. Toisaalta Kennedy ei halunnut liioitella asiaa kuulijoilleen. Kennedy saattoi 

nähdä sopimuksen mahdollisena, koska ydinkokeiden lopettamisesta oli päästy yhteis-

ymmärrykseen jo vuonna 1958, mutta ei korostanut liikaa sen mahdollisuutta, koska 

edellinenkään ydintestikielto ei ollut kestänyt. ”Uudella alulla” Kennedy saattoi viitata 

aiemmin toivomiinsa muutoksiin siitä, miten ydinasevaltiot suhtautuivat ydinaseisiin ja 

niiden rajoittamiseen. 

”Uusi alku” ja ”nähtävissä” oleva määränpää viittasivat jälleen metaforaan matkasta. 

Kennedy kuvaili siis ydintestien kieltämisen olevan itsessään yksi päämäärä, mutta myös 

askel kohti lopullista tavoitetta: aseistariisuntaa. Se, että Kennedy kuvaili tällä kertaa 

myös matkan pituutta, oli tehokeino, jolla vedottiin kuulijoiden tunteisiin.262 ”Nähtä-

vissä” ja ”niin lähellä, mutta niin kaukana” kertoivat ihmisille, että jotain oli jo saavutettu 

ja suunta oli oikea. Olisi kuitenkin jatkettava eteenpäin, jotta lopullinen päämäärä voi-

taisiin jonain päivänä saavuttaa. Metafora kertoi, että nyt tiedettiin päämäärän saavut-

tamisen olevan mahdollista. 

 
260 Snead 2012, 205–206. 
261 The one major area of these negotiations where the end is in sight, yet where a fresh start is badly 
needed, is in a treaty to outlaw nuclear tests. The conclusion of such a treaty, so near and yet so far, 
would check the spiraling arms race in one of its most dangerous areas. At American University, 
10.6.1963. 
262 Charteris-Black 2005, 71. 
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Kennedy halusi näyttää, etteivät hänen sanansa uudesta suhtautumisesta Neuvostolii-

toon ja kylmään sotaan olleet pelkkää retoriikkaa. Hän aikoi ryhtyä konkreettisiin toimiin 

ja teki niin jo puheensa aikana: 

Tehdäksemme selväksi hyvän tahtomme ja vakaumuksemme asiassa julis-

tan, että Yhdysvallat ei jatka ydintestejään ilmakehässä niin kauan kuin 

muutkaan valtiot eivät niin tee. Emme tule olemaan ensimmäinen valtio, 

joka jatkaa kokeitaan.263 

Kennedy siis kertoi Yhdysvaltojen lopettavan siitä hetkestä eteenpäin kaikki ilmakehässä 

tapahtuvat ydinkokeet. Tämä oli merkittävä julistus ja näytti kaikille puheen kuulijoille, 

että Yhdysvallat pyrki ydinaseiden ja ydintestien rajoittamiseen ja oli valmis konkreetti-

siin toimiin tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Julistuksella oli kuitenkin ehtona, että 

myös muut ydinasevaltiot lopettaisivat kokeensa ilmakehässä. Tämän kuultuaan puheen 

kuulijoille oli selvää, että Yhdysvallat ei vaarantaisi turvallisuuttaan, jos muut maat eivät 

olisi valmiita sitoutumaan ydinkokeiden lopettamiseen. Tämä rohkaisi erityisesti ame-

rikkalaisia ja Yhdysvaltojen liittolaisia. Neuvostoliitolle puhe kertoi, että se ei voisi jatkaa 

omia rajoittamattomia kokeitaan ja saada näin ylivoiman itselleen. Jos kuitenkin Neu-

vostoliitto halusi vähentää ydinsodan uhkaa, tämä oli hyvä mahdollisuus myös itse pi-

dättäytyä kokeista. Näin Neuvostoliitto olisi voinut näyttää maailmalle oman hyväntah-

toisuutensa. 

Kennedyn sanat olivat enemmänkin symbolisia kuin konkreettisia. Yhdysvalloissa ar-

viotiin, että ilmakehässä tapahtuvien kokeiden lopettaminen ei heikentäisi sen mahdol-

lisuutta puolustaa itseään. Näin ollen testien lopettaminen ei ollut niin merkittävä asia 

kuin sen saattoi puheesta ymmärtää olevan.264 Lisäksi puheessa Kennedy ei julistanut 

Yhdysvaltojen lopettavan kaikkia ydinkokeita, joten jos maan turvallisuus olisi niin vaa-

tinut, muut kokeet olisivat edelleen olleet mahdollisia rikkomatta puheessa annettua 

lupausta. Tähän suuntaan viittaisivat osittain myös sanat ”niin kauan kuin muutkaan val-

tiot eivät niin tee”. Kennedy kertoi, millä tavalla hän piti sopimusta merkittävänä: 

 
263  To make clear our good faith and solemn convictions on the matter, I now declare that the United 
States does not propose to conduct nuclear tests in the atmosphere so long as other states do not do so. 
We will not be the first to resume. At American University, 10.6.1963. 
264 Windt 1990, 55–56. 
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Se voi, jos sen valvonta on toimivaa ja sen allekirjoittaneet pitävät sen nou-

dattamista etunaan, tarjota paljon enemmän turvaa ja paljon vähemmän 

riskejä kuin lakkaamaton, kontrolloimaton, arvaamaton kilpavarustelu.265 

Tilanteessa, jossa ydinasevaltiot hankkivat rajoittamattomasti uusia aseita ja muut val-

tiot yrittivät kehittää omia ydinaseitaan, Kennedy näki ydinkokeita rajoittavan sopimuk-

sen kaikkien yhteisenä etuna. Hän kertoi jälleen, että kilpavarustelu ei tuonut turvaa, 

vaan sen tekisi ainoastaan aseiden rajoittaminen. Mahdollisen sopimuksen onnistumi-

sella oli kuitenkin kaksi ehtoa, joita Kennedy halusi korostaa: siihen sitoutuneiden valti-

oiden pitäisi nähdä sen noudattaminen järkevänä ja sopimusta olisi valvottava. Molem-

missa ehdoissa oli nähtävissä viitteitä Neuvostoliiton aiempiin toimiin: aiemmat neuvot-

teluthan olivat kaatuneet valvojien vastustamiseen Neuvostoliiton osalta, ja Neuvosto-

liitto oli aloittanut ydinkokeensa uudestaan, koska ei pitänyt ydinkieltoa enää etujensa 

mukaisena. Näin ollen näiden ehtojen täyttyminen ei ollut yksinkertainen asia, eikä Ken-

nedy sitä sellaisena esittänytkään. 

Puheen alkupuolen dramaattinen kuvailu ydinaseiden ja hallitsevien valtioiden voimista, 

edusti selvästi vaarallisen aseen diskurssia. Puheen mukaan kilpavarustelu oli muun mu-

assa ”arvaamatonta” ja tämän takia sitä kannatti rajoittaa. Yhteisymmärryksen diskurssi 

näkyi kuuman linjan ja Genevessä jatkuvien neuvotteluiden esittelyssä. Erityisesti kuu-

masta linjasta kertominen sopi tähän diskurssiin, koska siitä oli jo alustavasti päästy so-

pimukseen. Aiemmin diskurssissa oli lähinnä kuvailtu missä asioissa kannattaisi olla sa-

maa mieltä tai minkälaisissa asioissa suurvaltojen yhteiset tavoitteet näkyivät. Nyt ku-

vailtiin kuitenkin, minkälainen päätös oli saatu aikaan erityisesti ydinaseisiin liittyvissä 

neuvotteluissa. 

Suojelijan diskurssin mukaisesti Kennedy kuvaili Yhdysvaltojen aseita ja esitti ne mah-

dollisimman hyvässä valossa. Yhdysvallat osoitti lisäksi hyväntahtoisuutensa lopetta-

malla kokeensa vapaaehtoisesti ja pyrkiessään muutenkin yhteisymmärrykseen Neuvos-

toliiton kanssa. Pelotteen diskurssi oli yllättäen nähtävissä Kennedyn kuvaillessa Yhdys-

valtojen ydinaseita positiiviseen sävyyn. Viimeksi hän oli kuvaillut niitä yhtä myönteisesti 

 
265 It can--if it is sufficiently effective in its enforcement and if it is sufficiently in the interests of its sign-
ers--offer far more security and far fewer risks than an unabated, uncontrolled, unpredictable arms race. 
At American University, 10.6.1963. 
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vuoden 1962 keväällä kertoessaan Yhdysvaltojen uusista ydinkokeista. Kuten tammi-

kuun puheessakin, hyökkääjän diskurssi esiintyi vain piilotetusti, koska Kennedy halusi 

päällimmäisenä korostaa positiivista suhtautumistaan Neuvostoliittoon. Kennedyn ku-

vaillessa Yhdysvaltojen ydinaseiden olevan muun muassa ”epäprovokatiivisia ja varovai-

sesti kontrolloituja”, kuulijalle saattoi syntyä kuva, että Neuvostoliiton tai muiden ydin-

asevaltioiden aseet eivät olleet tällaisia. Mielleyhtymän syntyminen tuskin kuitenkaan 

oli Kennedyn tarkoitus. 

Puhe yliopistolla ei saanut aikaan sellaista reaktiota kuin presidentti oli toivonut. Sitä ei 

mainittu juuri ollenkaan lehdistössä ja kansalaistenkin keskuudessa se jäi kiinnostavuu-

dessa rahtimaksuja laskevan lakiuudistuksen jalkoihin. On arvioitu, että puhe oli tyylil-

tään liian rohkea aikakaudelleen. Vaarallisten kommunistien pelko oli vielä 1960-luvulla 

Yhdysvalloissa erittäin tavallista ja Kennedyn puhe, joka vaati uudenlaista suhtautumista 

Neuvostoliittoon, ei siksi vedonnut amerikkalaiseen yleisöön. Neuvostoliitossa taas pu-

hetta esitettiin amerikkalaisten poliitikkojen puheille harvinaisesti radiossa ja se julkais-

tiin myös lehdissä sensuroimattomana. Hruštšov kertoi useammassakin yhteydessä, 

kuinka hän oli vaikuttunut ja tyytyväinen kuultuaan presidentti Kennedyn puheen.266 

Myös Euroopassa reaktio oli merkittävästi positiivisempi kuin Yhdysvalloissa, jossa se sai 

aikaan aktiivista lehtikirjoittelua. 267 

Konkreettinen osoitus Neuvostoliiton johtajan reaktiosta oli kymmenen päivää puheen 

jälkeen solmittu sopimus, joka vahvisti suunnitelmat Moskovan ja Washingtonin väli-

sestä kuumasta linjasta. Myös neuvottelut ydintestien kieltämiseksi jatkuivat kesä- ja 

heinäkuun ajan. Kennedyn hallinnon sotilashenkilöt olivat kieltoa vastaan, koska he pel-

käsivät, että Neuvostoliitto käyttäisi sitä samalla tavalla hyödykseen kuin edellistäkin 

ydintestikieltoa. Tästä syystä Kennedy jätti sotilasjohtajat ulkopuolelle, kun hänen hal-

lintonsa pohti sopivaa lähestymistapaa tuleviin neuvotteluihin. Heitä ei myöskään va-

littu neuvotteluihin lähtevän delegaation jäseniksi. Kennedy pelkäsi, että tällainen 

asenne olisi voinut saada sekä Neuvostoliiton että amerikkalaiset kääntymään sopimus-

neuvotteluja vastaan.268 

 
266 Dallek 2003, 621. 
267 Windt 1990, 56. 
268 Dallek 2003, 622. 
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Kennedy matkusti Eurooppaan kesäkuun lopussa tarkoituksenaan vakuuttaa Nato-mai-

den johtajat, että mahdollinen ydinsulkusopimus ei vaikuttaisi liittouman puolustusval-

miuteen. Hän piti matkansa aikana monia puheita juuri Euroopan maiden kansalaisille, 

jossa hän painotti Yhdysvaltojen hyviä suhteita eurooppalaisiin, vapautta ja uudenlaista 

suhtautumista kylmään sotaan.269 Mielenkiintoisesti puheissa ei juurikaan mainittu 

ydinaseita tai neuvotteluja niiden rajoittamiseksi. Esimerkiksi Kennedyn kuuluisa puhe 

Länsi-Berliinissä 26.6.1963 ei käsitellyt aseita sanallakaan.270 

4.3. “Askel kohti rauhaa, askel poispäin sodasta” – Osittainen ydinkieltosopimus 

Kesän 1963 onnistunut matka Euroopassa antoi Kennedylle vapaammat kädet neuvo-

tella Neuvostoliiton kanssa ydintestien kieltämisestä. Heinäkuussa alkaneiden neuvot-

telujen alusta asti oli selvää, että myös Hruštšov oli ydinsodan riskejä pienentävän sopi-

muksen kannalla. Vaikka valvojista ei päästy vieläkään yhteisymmärrykseen, neuvotte-

lujen pohjalta luotiin luonnos sopimuksesta. Se kielsi ilmakehässä, ulkoavaruudessa ja 

veden alla tehtävät ydintestit kokonaan. Maanalaiset testit olivat edelleen mahdollisia, 

mutta ne oli tarkoitus kieltää myöhemmässä sopimuksessa. Molempien puolien turval-

lisuuden takaamiseksi sopimuksesta olisi voinut vetäytyä tarpeen tullen.271  

Neuvottelut tapahtuivat Moskovassa ja kymmenen päivää niiden alkamisen jälkeen, 

25.7.1963, osapuolet pääsivät yhteisymmärrykseen sopimuksen lopullisesta muo-

dosta.272 Sopimus oli kompromissi suurvaltojen intressien välillä. Vaikka Hruštšov suos-

tui neuvotteluihin vähentääkseen ydinsodan uhkaa, hän piti edelleen mahdollisena, että 

Neuvostoliitto voisi saavuttaa Yhdysvallat ydinaseteknologiassa. Sopimuksen sallimat 

maanalaiset ydinkokeet mahdollistivat tämän tavoitteen. Yhdysvalloissa arveltiin, että 

vastapuoli ei ollut ehkä kokonaan luopunut haluistaan saavuttaa ylivoima ydinaseissa, 

mutta sopimus rajasi testien mahdollisuuksia, joten riski oli kannattavaa ottaa. Pelkäs-

tään maanalaisilla kokeilla saavutettu etu oli vähäistä, ja koska Neuvostoliitto ei voinut 

 
269 Dallek 2003, 623–625. 
270 Remarks in the Rudolf Wilde Platz, Berlin, 26.6.1963. 
271 Dallek 2003, 626–627. 
272 Baglione 1999, 45. 
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salaisesti tehdä muunlaisia testejä, vaara siitä, että Neuvostoliitto olisi lyhyessä ajassa 

ottanut suuri edistysaskelia oli erittäin vähäinen.273  

Sopimuksen saavuttamiseen kesällä 1963 vaikutti erityisesti kaksi edellisen vuoden ai-

kana tapahtunutta asiaa. Ensimmäisenä niistä oli neuvotteluiden painopisteen muutos: 

Iso-Britannia ja Yhdysvallat siirtyivät ehdottamaan pääosin ydintestien kieltämistä vain 

tietyissä ympäristöissä, koska neuvottelut ydinkokeiden valvonnasta eivät edenneet. Il-

makehässä, avaruudessa ja veden alla tapahtuvat kokeet olisi havaittu helposti myös 

ilman virallisia valvojia Neuvostoliiton sisällä. Toisekseen Kuuban kriisi ja uudet ydinko-

keet olivat viimeistään näyttäneet molemmille kylmän sodan osapuolille, miten lähellä 

ydinsota oli ja molemmat puolet ymmärsivät myös, että kukaan ei selviäisi sodasta voit-

tajana.274 Voidaan siis sanoa, että sopimusta olisi ollut hyvin vaikea solmia Eisenhowerin 

aikana tai Kennedyn kauden alkupuolella johtuen näistä muutoksista, jotka eivät olleet 

tuolloin vielä tapahtuneet. 

Kennedy oli tyytyväinen neuvottelujen onnistumisesta, mutta pelkäsi, että Yhdysvalto-

jen senaatti ei hyväksyisi sopimusta.  Äänekkäimmät vastalauseet sopimukselle, jotka 

olisivat voineet vaikuttaa myös senaatin mielipiteeseen, olivat, että Neuvostoliitto voisi 

hyväksikäyttää sopimusta ja pyrkiä salaisesti saavuttamaan Yhdysvallat ydinaseteknolo-

giassa. Jotkut sopimuksen vastustajat pitivät ylipäätään neuvottelua kommunistien 

kanssa vaarallisena.275 Kennedy päätti pitää heti neuvottelujen päätyttyä puheen, jossa 

hän kertoi amerikkalaisille sopimuksesta ja sen hyödyistä. Kennedy puhui 26.7.1963 

joukkotiedotusvälineiden välityksellä tarkoituksenaan kertoa, mitä sopimuksen avulla 

voitaisiin saavuttaa.276 Hän aloitti puheensa näin: 

Aikakaudella, jolla molemmilla puolilla on tarpeeksi ydinaseita ihmiskun-

nan moninkertaiseen tuhoamiseen, kommunismin ja vapaan valinnan 

maailmat ovat joutuneet vastakkaisten ideologioiden ja intressien kiertee-

seen. Jokainen jännityksen lisääntyminen johtaa aseiden määrän 

 
273 Baglione 1999, 62–64. 
274 Lebovic 2013, 44. 
275 Lebovic 2013, 44–46. 
276 Dallek 2003, 628. 
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lisäämiseen; jokainen aseiden määrän lisääntyminen, johtaa jännitysten li-

sääntymiseen.277 

Kennedy halusi heti puheen alussa kuvailla jälleen kuulijoilleen, miksi ydinaseiden rajoit-

taminen oli erittäin tärkeää: kahden ydinasevaltion välinen sota johtaisi koko maailman 

tuhoutumiseen. Hän oli käyttänyt samaa perustelua aseistariisunnalle jo virkaanastujais-

puheestaan lähtien. Lisäksi hän halusi painottaa kilpavarustelun noidankehän vaaroja: 

aseet ja jännitteet ruokkivat toisiaan, johtaen koko ajan lähemmäs tilannetta, jossa ydin-

sotaa ei voitaisi enää välttää. Kennedy aloitti puheensa kuvailemalla, minkälaista tuhoa 

ydinaseet voisivat saada aikaan ja pyrki näin helpottamaan niiden rajoittamisen perus-

telua. Hän oli käyttänyt samanlaista tehokeinoa puhuessaan American University -yli-

opistolla kesäkuussa. 

Puheen dramaattisen alun jälkeen kuulijoita kiinnosti varmasti, miten tämä jännitteiden 

ja ydinaseiden kierre voitaisiin katkaista. Kennedyllä olikin heille hyviä uutisia:  

Eilen pimeyteen ilmestyi valonsäde. Neuvottelut Moskovassa saatiin pää-

tökseen sopimuksesta kieltää kaikki ydinasekokeet ilmakehässä, ulkoa-

varuudessa ja veden alla. Ensimmäisen kerran on päästy yksimielisyyteen 

ydintuhon voimien tuomisesta kansainväliseen kontrolliin.278 

Kennedy oli käyttänyt samanlaista metaforaa pimeydestä ja valosta jo tammikuussa 

1961 kuvaillessaan maailman pelastamista tuholta. Sen merkitys oli nyt samankaltainen: 

pimeys tarkoitti maailman tuhoutumista ja valo sen vastakohtaa. Pimeyden lävistävä yk-

sittäinen valonsäde ei vielä tarkoita, että maailma oli pelastettu. Maailma pelastuisi lo-

pullisesti pimeydestä vasta kun valonsäde laajenisi eli ydinaseita kieltäviä sopimuksia 

solmittaisiin lisää ja niiden kattavuus olisi laajempi. Metafora korosti sopimuksen mer-

kitystä ja ainutlaatuisuutta. Sanavalintojen dramaattisuus painotti puheen kuulijoille, 

 
277 In the age when both sides have come to possess enough nuclear power to destroy the human race 
several times over, the world of communism and the world of free choice have been caught up in a vi-
cious circle of conflicting ideology and interest. Each increase of tension has produced an increase of 
arms; each increase of arms has produced an increase of tension. Radio and Television Address to the 
American People on the Nuclear Test Ban Treaty, 26.7.1963. 
278 Yesterday a shaft of light cut into the darkness. Negotiations were concluded in Moscow on a treaty 
to ban all nuclear weapons tests in the atmosphere, in outer space, and under water. For the first time, 
an agreement has been reached on bringing the forces of nuclear destruction under international con-
trol. On the Nuclear Test Ban Treaty, 26.7.1963. 
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miten merkittävä tämä sopimus voisi olla. Kennedy ei taaskaan maininnut vuoden 1958 

ydintestikieltoa, vaikka hän olisi voinut kertoa, millä tavalla uusi sopimus olisi parempi 

kuin aiemmin voimassa ollut ydintestisulku. 

Todellisuudessa Moskovassa neuvoteltu sopimus ei eronnut merkittävästi vuoden 1958 

ydintestikiellosta. Se lopetti kaikki testit, myös maanalaiset, mutta ei mahdollistanut tä-

män varmistamista. Heinäkuussa 1963 luonnosteltu sopimus ei kieltänyt maanalaisia 

testejä, eikä mahdollistanut muidenkaan testien tarkkailua. Toisaalta ilmakehässä tai 

merenalla suoritettavat testit olisi havaittu lähes poikkeuksetta muiden maiden toi-

mesta. Tämän takia sopimus ei määritellytkään, miten sen noudattamista valvottaisiin. 

Koska uusi sopimus ei kieltänyt kaikkia testejä, se ei myöskään lopettanut kilpavaruste-

lua.279 Vuoden 1963 sopimuksen hyöty saattoikin perustua juuri siihen, että ydinaseval-

tiot voisivat halutessaan tehdä maanalaisia ydintestejä, joten niillä ei olisi syytä aloittaa 

muita ydinkokeita enää uudestaan. Koska maanalaisten ydinkokeiden laskeumat ja hyö-

dyt olivat joka tapauksessa muita kokeita pienempiä, sopimus vaikutti sekä radioaktiivi-

sen laskeuman pienentymiseen että kilpavarustelun hidastumiseen. Tärkeää myös oli, 

että vuonna 1963 saatiin aikaan konkreettinen sopimus. Vuonna 1958 alkanut ydintes-

tikielto perustui enemmän vapaaehtoisuuteen. Kennedy halusi esittää sopimuksen mah-

dollisimman hyvässä valossa ja kertoi, miksi millään valtiolla ei pitäisi olla hyvää syytä 

olla allekirjoittamatta sopimusta: 

Jokainen valtio, joka allekirjoittaa sopimuksen, voi vetäytyä siitä, jos se 

huomaa, että epätavalliset tapahtumat, joita sopimukseen liittyy ovat vaa-

rantaneet valtion ylimmät intressit; eikä minkään valtion oikeutta itsepuo-

lustukseen heikennetä millään tavalla.280  

Kennedy siis esitti, ettei sopimus estäisi ketään sen allekirjoittajista puolustamasta itse-

ään ja rohkaisi näin muitakin maailman maita sopimuksen allekirjoittamiseen. Samalla 

hän rohkaisi tähän oman maansa kansalaisia ja senaattia. Yhdysvallat olisi edelleen tur-

vassa, vaikka se ei suorittaisi enempää ydinkokeita. Sanat kertoivat, että sopimuksessa 

 
279 Dunbabin 1994, 166–167. 
280 Any nation which signs the treaty will have an opportunity to withdraw if it finds that extraordinary 
events related to the subject matter of the treaty have jeopardized its supreme interests; and no nation’s 
right of self-defense will in any way be impaired. On the Nuclear Test Ban Treaty, 26.7.1963. 
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oli otettu huomioon sen allekirjoittavien maiden turvallisuus. Tämä oli oletettavaakin 

”vapaan maailman suojelijan” hyväksymälle sopimukselle. Kennedy ei kertonut tarkem-

min, mitä nämä ”epätavalliset tapahtumat” voisivat olla, mutta hänen sanansa kertoi-

vat, että sopimus ei sitoisi allekirjoittajia tilanteissa, joissa se asettaisi ne vaaraan. Asia 

esiintyi myös sopimuksessa lähes samoilla sanoilla, joilla Kennedy sitä kuvaili. Sopimuk-

sen mukaan mikä tahansa valtio olisi voinut irtisanoutua siitä, jos ”sopimukseen liittyvät 

tapahtumat olisivat vaarantaneet maan kansallisen turvallisuuden”.281 

Kuten aiemmin mainittu, sopimus ei lopettanut kaikkia ydinaseisiin liittyviä ongelmia. 

Kennedy vastasi jo puheessaan mahdollisiin kommentteihin sopimuksen rajoitteista: 

Vaikka se ei estä maatamme testaamasta maan alla tai olemaan valmiina 

testaamaan ilmakehässä, jos muiden teot vaativat tätä, se antaa meille 

konkreettisen mahdollisuuden laajentaa sopimuksen kattavuutta muihin 

valtioihin ja myöhemmin muunlaisiin ydintesteihin.282 

Kennedyn mukaan sopimus oli siis vasta ensimmäinen, mutta tärkeä, askel kohti kaik-

kien ydinkokeiden kieltämistä ja sen takia se ei olisi täydellinen. Nyt oli kuitenkin saavu-

tettu yhteisymmärrys, jota voitaisiin tulevaisuudessa laajentaa. Kennedy halusi lisäksi 

kertoa, että Yhdysvallat olisi valmis palaamaan kokeisiin, jos tarve vaatisi. Jos siis Neu-

vostoliitto tai jokin muu valtio ei kunnioittaisi sopimusta, Yhdysvallat vastaisi uhkaan. 

Hän toivoi, että näin ei tapahtuisi, ja että sopimuksen kattavuutta voitaisiin laajentaa 

tulevaisuudessa. Tämä toimi sekä rohkaisuna amerikkalaiselle, että kevyenä uhkauksena 

niille valtioille, jotka saattaisivat haluta rikkoa sopimuksen saavuttaakseen itselleen 

etua. 

Kennedy kertoi, miten Yhdysvaltojen aiemmat toimet sopivat yhteen ydintestien kieltä-

misen kanssa: 

Tämä sopimus on osittain länsimaisen kärsivällisyyden ja valppauden tu-

losta. Olemme tehneet selväksi, viimeisimpänä Berliinissä ja Kuubassa, 

määrätietoisuuden, jolla suojelemme turvallisuuttamme ja vapauttamme 

 
281 Lebovic 2013, 42. 
282While it will not prevent this nation from testing underground, or from being ready to conduct atmos-
pheric tests if the acts of other so require, it gives us a concreate opportunity to extend its coverage to 
other nations and later to other forms of nuclear tests. On the Nuclear Test Ban Treaty, 26.7.1963. 
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kaikenlaisia hyökkäyksiä vastaan. Olemme tehneet selväksi myös järkky-

mättömän päättäväisyyden kilpavarustelun rajoittamiseksi.283 

Kennedy halusi antaa arvoa oman hallintonsa toimille, jotka olivat edistäneet ydinase-

kontrollia jo vuoden 1961 alusta asti. Hän oli saavuttanut tavoitteen, jonka hän teki sel-

väksi jo virkaanastujaispuheessaan, vaikka sopimus ei ratkaisutkaan kaikkia ydinaseisiin 

liittyviä ongelmia. Hän liitti edellisiä vuosia värittäneet Kuuban ja Berliinin kriisit suurem-

paan kehitykseen, jossa Yhdysvallat näytti Neuvostoliitolle ja muulle maailmalle, mitä se 

oli valmis tekemään vapauden ja asekontrollin eteen. Hän ylisti jopa melko yksipuolisesti 

länsimaita, vaikka sopimusta ei olisi voitu solmia ilman Neuvostoliiton hyväksyntää.  

Kennedy jatkoi sopimuksen rajoitteiden pohtimista: 

Se ei ratkaise yhtäkään konfliktia, pakota kommunisteja hylkäämään ta-

voitteitaan tai poista sodan vaaraa. Se ei vähennä tarvettamme aseilla tai 

liittolaisille [-]. Mutta se on tärkeä ensimmäinen askel – askel kohti rauhaa 

– askel kohti järkeä – askel kauemmas sodasta.284 

Kennedy halusi jälleen korostaa sopimuksen rajoitteita. Hän kertoi, että ydinsodan vaara 

oli edelleen olemassa, mutta sopimus voisi johtaa tulevaisuudessa sodan mahdollisuu-

den poistamiseen. ”Askel kohti järkeä”, kertoi, että Kennedy piti sopimusta ja sen alle-

kirjoittajia järkevinä, erotuksena järjettömyydelle, jota aiempaan rajoittamattomaan kil-

pavarusteluun liittyi. Sopimuksen jälkeenkin Yhdysvallat luottaisi yhä aseisiinsa ja liito-

laisiinsa, ja sen liittolaiset voisivat edelleen luottaa ”vapaan maailman suojelijan” pitä-

vän heidät turvassa. Tämä miellytti niitä maita, jotka luottivat Yhdysvaltojen voimaan ja 

pelkäsivät sopimuksen vaarantavan oman turvallisuutensa. ”Se ei pakota kommunisteja 

hylkäämään tavoitteitaan”, kertoi että Kennedy puhui pääosin amerikkalaisille ja Yhdys-

valtojen liittolaisille. Kennedy puhui kommunistien tavoitteista samassa yhteydessä 

muiden negatiivisten asioiden kanssa, joita sopimus ei estäisi, joten hän viittasi 

 
283 This treaty is in part the product of Western patience and vigilance. We have made clear – most re-
cently in Berlin and Cuba – our deep resolve to protect our security and our freedom against any form of 
aggression. We have also made clear our steadfast determination to limit the arms race. On the Nuclear 
Test Ban Treaty, 26.7.1963. 
284 It will not resolve all conflicts, or cause the Communists to forego their ambitions, or eliminate the 
dangers of war. It will not reduce our need for arms or allies [-]. But it is an important first step – a step 
towards peace – a step towards reason – a step away from war. On the Nuclear Test Ban Treaty, 
26.7.1963. 
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esimerkiksi kommunismin levittämiseen tai vapaustaisteluiden tukemiseen negatiivisina 

asioina. Tällainen negatiivisten asioiden liittäminen Neuvostoliittoon oli hieman omi-

tuista aikana, jolloin Kennedyn päätavoite oli parantaa suhteita Neuvostoliittoon. 

Toistaiseksi presidentti oli puheessaan kommentoinut lähinnä sopimusluonnoksen sisäl-

töä, merkitystä ja rajoitteita. Hän sanoi, että sopimus oli tärkeä ensimmäinen askel ja 

pohti, mitä seuraavat askeleet voisivat olla: 

Yllätyshyökkäysvalmistelujen tai aseiden määrän ja tyyppien kontrolloi-

mista. Ydinaseiden leviämistä voitaisiin edelleen rajoittaa. Tärkeä asia on, 

että ponnistukset uusien sopimusten saavuttamisessa jatkuvat.285 

Monet puheen amerikkalaisista kuulijoista saattoivat olla huolestuneita, että Neuvosto-

liitto voisi valmistella salaisesti hyökkäystä tai ydinaseiden siirtämistä muihin valtioihin. 

Tästä syystä Kennedy halusi kertoa, että tällaisia vaaroja voitaisiin rajoittaa muilla sopi-

muksilla tulevaisuudessa. Puheen perusteella hän vaikutti optimistiselta, että uusia so-

pimuksia voitaisiin solmia tulevaisuudessa tai että ainakin neuvottelut niiden eteen jat-

kuisivat. Kennedy kertoi, että jo neuvotteluiden jatkuminen oli tärkeää ydinaseiden ra-

joittamisen kannalta. Tämä kertoi kuulijoille, että vaikka neuvotteluissa ei saataisi aikaan 

nopeasti konkreettisia sopimuksia, ne voisivat parantaa suurvaltojen välejä ja mahdol-

listaa molempien etujen tavoittelun.  

Kennedyn tarkoitus oli saada kuulijat näkemään neuvotteluiden merkitys. Tämä oli eri-

tyisen tärkeää, koska uudet ydinkokeet ja Kuuban kriisi olivat luultavasti lisänneet kom-

munismin pelkoa amerikkalaisten keskuudessa. Tästä syystä Kennedy korosti sopimuk-

sen ja ylipäätään neuvotteluiden arvoa. Hän kertoi, millä tavalla sopimuksen merkitys 

voisi olla laajennettavissa: 

Ydinsulkuneuvottelut ovat pitkään olleet idän ja lännen välisten erimieli-

syyksien symboli. Jos tämä sopimus voi olla symboli – jos se voi symboloida 

yhden aikakauden loppumista ja toisen alkamista [-] silloin tästä lyhyestä 

 
285 Controls on preparations for surprise attack, or on numbers and type of armaments. There could be 
further limitations on the spread of nuclear weapons. The important point is that efforts to seek new 
agreements will go forward. On the Nuclear Test Ban Treaty, 26.7.1963. 
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ja yksinkertaisesta sopimuksesta voi tulla historiallinen merkkipaalu ihmis-

kunnan ikäisessä pyrkimyksessä rauhaan.286 

Kennedy korosti neuvotteluiden symbolisuutta: aiemmin umpikujassa olleet neuvotte-

lut olivat nyt tuottaneet ensimmäisen ydinaseiden testaamista rajoittavan sopimuksen. 

Näin hän halusi korostaa, että vaikka sopimuksen tuoma muutos oli rajallinen, piti ottaa 

huomioon, että jo tämä pienikin yhteisymmärrys neuvotteluissa kuvasti uutta aika-

kautta kylmän sodan osapuolten välillä. Kennedy puhui aikakausien vaihtumisesta ja tar-

koitti tässä tapauksessa vanhalla aikakaudella aikaa, jolloin sekä Yhdysvallat että Neu-

vostoliitto kehittivät koko ajan tuhoisampia aseita ja lisäsivät välisiään jännitteitä edeten 

koko ajan kohti väistämätöntä ydinsotaa. Uusi aikakausi taas tarkoitti puheen perus-

teella aikaa, jolloin aidossa yhteisymmärryksessä suoritetut neuvottelut voisivat johtaa 

suuriin edistysaskeliin ydinaseiden rajoittamisessa ja maailman pelastamisessa. Uusi ai-

kakausi olisi rauhan ja aseistariisunnan aikakausi. 

Sanoillaan Kennedy halusi kertoa, että jos molemmat puolet olisivat aidosti sopimuksen 

puolella, maailma voitaisiin pelastaa ydinsodan vaaralta. Tähän sekä Neuvostoliittoa 

että Yhdysvaltoja kannusti ”ihmiskunnan ikäinen pyrkimys rauhaan” eli Kennedyn mu-

kaan rauha ja tässä tapauksessa ydinsodan estäminen olivat ihmislajille luonnollisia. Ai-

kakausien vaihtuminen ei sinänsä puheen perusteella vaatinut pikaisia tai radikaaleja 

toimia: itä ja länsi olivat jo päässeet sopimukseen ydinkokeiden rajoittamisesta, joten 

olisi jatkettava vain samalla tiellä. Näin ollen uusi aikakausi kyllä saavutettaisiin, jos mo-

lemmat puolet kunnioittaisivat sopimusta ja sitoutuisivat muihin neuvotteluihin yhtä 

vahvasti kuin tämän sopimuksen osalta. 

Aivan puheen lopussa Kennedy puhui ydinaseista merkittävästi erilaisella tavalla kuin 

muun puheen aikana: 

Meillä on, ja on edelleen tämän sopimuksen tultua voimaan, tarpeeksi 

ydinaseita. Yhdysvallat on valinnut harkitusti keskittyä helpommin 

 
286 Nuclear test ban negotiations have long been a symbol of East-West disagreement. If this treaty can 
also be a symbol – if it can symbolize the end of one era and the beginning of another – if both sides can 
by this treaty gain confidence and experience in peaceful collaboration – then this short and simple 
treaty may well become an historic mark in man’s age-old pursuit of peace. On the Nuclear Test Ban 
Treaty, 26.7.1963. 
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liikuteltaviin ja tehokkaampiin aseisiin, ja turvallisuutemme ei näin ollen 

ole heikentynyt tämän sopimuksen myötä.287 

Oli erikoista, että ydinaseita käsiteltiin tällaisesta näkökulmasta, kun Kennedy puhui 

koko muun puheen ajan lähinnä niiden rajoittamisesta ja ongelmista, joita ydinaseet ai-

heuttivat. Sanat ”tarpeeksi ydinaseita” toivat mieleen kaikuja presidentin ensimmäisistä 

puheista tammikuussa 1961. Hänen puheissaan ei ollut esiintynyt tätä ilmaisua sitten 

Berliinin kriisin. Jostain syystä näyttikin siltä, että syyskuusta 1961 heinäkuuhun 1963 

asti Kennedy ei käyttänyt tällaisia sanoja, jotka kommentoivat ydinaseiden määrää. Mie-

lenkiintoisesti kyseinen ajanjakso oli samalla uusien ydinkokeiden ja kilpavarustelun ai-

kaa, jotka alkoivat syksyllä 1961 Neuvostoliiton aloitteesta, ja jotka nyt olisi saatu lope-

tettua onnistuneiden neuvotteluiden myötä. Voikin siis olla, että Kennedy ei tarkoituk-

sella käyttänyt ilmaisua aikana, jolloin suurvallat tekivät rajoittamattomasti ydinteste-

jään, jotta Neuvostoliitto ei olisi pitänyt sitä haasteena hankkia itselleen Yhdysvaltojen 

”tarpeeksi suuria ydinasevoimia” vastaavat aseet. Kun ydintestit kieltävä sopimus oli 

muotoiltu, Kennedy palasi käyttämään ilmaisua. 

Ilmaus ei kuitenkaan tälläkään kerralla ollut haaste Neuvostoliitolle, ainakaan avoin sel-

lainen, vaan vakuutus amerikkalaisille, että he olisivat turvassa, vaikka tällainen sopimus 

solmittaisiinkin. Se, että Kennedy kertoi, millaisia aseita Yhdysvallat tulisi tulevaisuu-

dessa käyttämään, vahvisti kuvaa siitä, että presidentti ei ollut suostunut ydintestit kiel-

tävään sopimukseen hetken mielijohteesta, vaan Yhdysvaltojen turvallisuus oli otettu 

päätöksessä huomioon. Tämä rohkaisi edelleen puheen kuulijoita olemaan sopimuksen 

puolella. Koska Yhdysvaltojen ydinaseet suojasivat myös sen liittolaisia, sanat oli osoi-

tettu samalla heille. Puheen lopun voisi ajatella olleen lisäksi piilotettu uhkaus Neuvos-

toliittoa kohtaan. Tämä tuskin kuitenkaan oli Kennedyn tarkoitus, koska kuten edellises-

säkin puheessa, hänellä ei olisi ollut tässä tilanteessa mitään syytä lisätä vastakkainaset-

telua suurvaltojen välillä. Joka tapauksessa sanat kertoivat kommunisteille, että 

 
287We have, and under this treaty we will continue to have, the nuclear strength that we need. [-] The 
United States has chosen, deliberately, to concentrate on more mobile and more efficient weapons, and 
our security is, therefore, not impaired by the treaty I am discussing.  On the Nuclear Test Ban Treaty, 
26.7.1963. 
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hyökkääminen Yhdysvaltoja tai sen liittolaisia vastaan ei olisi tulevaisuudessakaan mah-

dollista. 

Noin kuukausi Kennedyn puheen jälkeen kuuma linja välitti ensimmäiset viestinsä. Wa-

shingtonista Lontoon, Kööpenhaminan, Tukholman ja Helsingin kautta Moskovaan kul-

keva linja oli käyttövalmiina 30.8.1963. Vaikka linja ei vielä tarkoittanut, että Yhdysvallat 

ja Neuvostoliitto olivat ratkaisseet kaikki ongelmansa, se oli kuitenkin ensimmäinen so-

pimus, joka vuodesta 1958 eteenpäin järjestetyissä Geneven neuvotteluissa oli solmittu. 

Se oli siis ensimmäinen osoitus, että monta vuotta epäsäännöllisesti jatkuneet tapaami-

set Sveitsissä saattoivat johtaa konkreettisiin päätöksiin.288 Ironisesti ensimmäinen Ge-

neven ydinaserajoitusneuvotteluiden pohjalta solmittu sopimus ei suoraan liittynyt 

ydinaseiden rajoittamiseen, vaikka kuuma linja vähensikin merkittävästi riskiä, että ydin-

aseita olisi käytetty hätiköidysti. Vuoden 1958 ydintestikielto ei ollut Geneven neuvot-

teluiden tulos, vaan neuvotteluiden ensimmäinen tavoite oli ollut neuvotella sopimuk-

sen ehtoihin lisättävistä valvojista. Vuonna 1958 ei siis ollut solmittu minkäänlaista so-

pimusta, vaan ydintestien lopettaminen perustui vapaaehtoisuuteen. Myöskään vuoden 

1963 osittaista ydinsulkusopimusta ei ollut neuvoteltu Genevessä, vaan erillisissä neu-

votteluissa Moskovassa. 

Osittainen ydinsulkusopimus oli ensimmäinen virallinen sopimus, joka rajoitti ydinasei-

den kehittämistä. Suurin osa maailman ihmisistä reagoi positiivisesti heinäkuussa muo-

toiltuun sopimukseen. Sitä vastustettiin lähinnä Ranskassa ja Kiinassa, koska sen nähtiin 

ylläpitävän sen muotoilleen kolmen ydinasevaltion ydinasemonopolia. Yhdysvalloissa, 

Isossa-Britanniassa ja Neuvostoliitossa poliitikkojen ja kansalaisten reaktio oli lähes poik-

keuksetta innostunutta. Kennedy näki kuitenkin riskin, että senaatti voisi äänestää sopi-

muksen allekirjoittamista vastaan. Tämän takia hän perusti niin sanotun Kansalaistoimi-

kunnan ydintestien kieltämisen hyväksi (Citizens Committee for a Nuclear Test Ban). Sen 

johtoon asetettiin Moskovan neuvotteluissa ansioitunut Norman Cousins ja toimikun-

nan tarkoitus oli jakaa tietoa sopimuksesta ja saada senaatti hyväksymään se.289 Cousins 

 
288 Snead 2012, 199. 
289 Wittner 2020, 110. 
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oli myös yksi Sanen perustajajäsenistä, mikä kertoi, miten arvokkaana presidentti näki 

vapaaehtoisjärjestöjen merkityksen ydinaseiden kieltämisen kannalta.290  

Vielä ennen kuin senaatti äänesti ydinsulkusopimuksen hyväksymisestä 24.9., Kennedy 

piti 18.9. joukkotiedotusvälineiden välityksellä puheen, joka käsitteli pääosin lakialoi-

tetta liittyen verojen alentamiseen. Presidentti näki kuitenkin järkeväksi käyttää pieni 

osa puheen alusta tulevasta äänestyksestä puhumiseen. Hän kertoi, että senaatti äänes-

täisi seuraavan seitsemän päivän sisällä tärkeästä päätöksestä, joka voisi taata ”rauhan 

ympäri maailmaa”, viitaten juuri äänestykseen sopimuksen hyväksymisestä.291 Kennedy 

osoitti sanansa melko suoraan juuri Yhdysvaltojen senaatille toivoen, että sen jäsenet 

olisivat samaa mieltä hänen kanssaan: 

Se on ensimmäinen konkreettinen rajoite ydinasekilpailulle sitten ydinpom-

min keksimisen. Se mahdollistaa, että kaikki miehet ja naiset, idässä ja län-

nessä, vapaat ja orjuutetut, nyt ja tulevaisuudessa, voivat olla vapaita ra-

dioaktiivisesta laskeumasta. 292 

Kennedy korosti sopimuksen hyötyä ja kertoi sen olevan ensimmäinen laatuaan. Vaikka 

sopimus ei kokonaan kieltänyt ydintestejä, hän esitti sen suurimmaksi hyödyksi juuri 

ydintestien aiheuttaman laskeuman pienentämisen. Hänen sanansa tekivät selväksi, 

että sopimus palveli koko maailman etua, koska laskeuma oli vaarallista kaikille. Koska 

puhe oli osoitettu lähinnä senaatin jäsenille tulevaa äänestystä silmällä pitäen, Kenne-

dyn sanat syyllistivät niitä heistä, jotka aikoivat äänestää sopimuksen hyväksymistä vas-

taan. Ikään kuin heistä olisi ollut parempi, että vielä syntymättämät sukupolvetkin kär-

sisivät vaarallisesta laskeumasta. Puheen tarkoitus oli tehdä viimeistään selväksi, että ei 

olisi mitään syytä olla äänestämättä sopimuksen puolesta, jos senaatin jäsenet välittivät 

ihmiskunnan tulevaisuudesta. Kennedy jatkoi sopimuksen merkityksestä: 

Se tarjoaa meille pienen merkin toivosta, että sota voidaan välttää; että 

ydinaseiden tuhovoimat voidaan poistaa, ennen kuin ne tuhoavat meidät; 

 
290 Cortright 2008, 154. 
291 Radio and Television Address to the Nation on the Test Ban Treaty and the Tax Reduction Bill, 
18.9.1963. 
292 It is the first concrete limitation on the nuclear arms race since the bomb was invented. It enables all 
man and woman, East and West, free and slave, now and in the future, to be free from radioactive fall-
out. On the Test Ban Treaty and the Tax Reduction, 18.9.1963. 
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että lapsemme voivat asua maailmassa, jossa rauha on turvattu ja ilma on 

puhdasta.293 

Kennedy toi esiin sopimuksen symbolisen merkityksen. Sopimus oli merkki kylmän so-

dan osapuolten yhteisymmärryksestä, mutta kuten Kennedykin sanoi, se oli vasta ”pieni 

merkki”. Hän ei edelleenkään esittänyt sopimuksen poistavan kaikkia ongelmia, joita 

ydinaseisiin ja kylmään sotaan liittyi. Sopimuksen vastustajia silmällä pitäen Kennedy ve-

tosi kuulijoidensa tunteisiin, kertomalla minkälaisen maailman sopimus turvaisi ”lapsil-

lemme”.  ”Ydinaseiden tuhovoimat voidaan poistaa, ennen kuin ne tuhoavat meidät” toi 

kaikuja Kennedyn puheesta YK:n yleiskokouksessa loppuvuodesta 1961. Silloin hän to-

tesi ”aseet on tuhottava, ennen kuin ne tuhoavat meidät” viitaten Neuvostoliiton aloit-

tamiin ydintesteihin. Nyt kun sopimus odotti jo senaatin hyväksymistä, Kennedyn sanat 

olivat optimistisempia: ”pieni merkki” voisi tarkoittaa suuria asioita sekä symbolisesti 

että konkreettisesti. Hän jatkoi melko suoraan senaatin jäsenille puhumista: 

Minulla ei ole mitään epäilyksiä, että senaatti hyväksyy ydintestit kieltävän 

sopimuksen ja sellaisella äänienemmistöllä, joka näyttää maailmalle, että 

amerikkalaiset ovat oikeutetun rauhan puolella.294 

Senaatin kannatus sopimuksen allekirjoittamiseksi voisi hänen mukaansa toimia viestinä 

koko maailmalle, että Yhdysvallat oli valmis tekemään konkreettisia toimia ydinsodan 

uhan pienentämiseksi. Tämä kannusti edelleen senaatin jäseniä miettimään tarkkaan 

ennen äänestämistä, millaisen kuvan he haluaisivat antaa Yhdysvalloista koko maail-

malle. Kennedy esiintyi asian suhteen itsevarmana tietäen, minkälaisen vastaanoton so-

pimus oli saanut muissakin maissa kuin Yhdysvalloissa. Voi olla, että Kennedy oli jo en-

nen puhettakin varma sopimuksen hyväksymisestä, mutta halusi mainita sen varmuu-

den vuoksi voidakseen samalla näyttää, minkä arvon hän sopimukselle antoi. Se, että 

Yhdysvaltojen presidentti mainitsi useammassa puheessa sopimuksen, jota ei ollut vielä 

 
293 It affords us all a small sign of hope that war can be averted; that the terrible destructive power of 
nuclear weapons can be abolished before they abolish us; that our children can inhabit a world in free-
dom is secure, and the air is pure. On the Test Ban Treaty and Tax Reduction, 18.9.1963. 
294 I have no doubt that the nuclear test ban treaty will be approved be the Senate, and by margin large 
enough to show the world that the American people want a just peace. On the Test Ban Treaty and the 
Tax Reduction, 18.9.1963. 



137 
 

allekirjoitettukaan oli varmasti monien mielestä merkittävää ja antoi jo itsessään va-

kuuttavuutta argumenteille sopimuksen puolesta. 

Kuten Kennedy oli toivonutkin, senaatti hyväksyi sopimuksen äänin 80–19. Kennedyn 

hallinnon jäsenet ovat myöhemmin kertoneet tämän olleen presidentin silmissä hänen 

kautensa suurin saavutus. Kennedy allekirjoitti senaatin hyväksymän sopimuksen 

7.10.1963.295 Vaikka hän sai Hruštšovin ja MacMillanin kanssa suurimman kunnian sopi-

muksen syntymisestä, maailman yhteinen mielipide ja erityisesti erilaiset ydinaseita vas-

tustavat järjestöt olivat ohjanneet heitä sopimukseen. Sekä kommunistiset, läntiset että 

neutraalit valtiot ottivat sopimuksen ilolla vastaan ja monet valtiot allekirjoittavat sen 

seuraavina vuosina.296 Kennedy piti ennen sopimuksen allekirjoittamista lyhyen puheen, 

jossa hän korosti samoja asioita kuin kahdessa aiemmassa puheessaankin: 

Tämä kansakunta, mutta ei ainoastaan tämä kansakunta, on etsinyt reittiä 

pitävään aseistariisuntaan ja maailmaan, jossa rauha on taattu.297 

Kennedy puhui samalla tavalla oman maansa ponnisteluista aseistariisunnan hyväksi 

kuin hän oli puhunut heinäkuussa. Hän halusi korostaa oman hallintonsa toimia, mutta 

ei kuitenkaan halunnut antaa kaikkea kunniaa omalle maalleen. Olihan ponnisteluihin 

ydinkiellon saavuttamiseksi osallistunut muitakin valtioita, tärkeimpinä Neuvostoliitto ja 

Iso-Britannia. ”Reitti” edusti samoja matkametaforia, joita Kennedy oli käyttänyt puheis-

saan usein. Tässä puheessa se kertoi kuulijoille, että nyt oikea tie kohti aseistariisuntaa 

ja rauhaa oli löydetty. Sen seuraamista oli jatkettava, jos ihmiskunta halusi turvata oman 

tulevaisuutensa. 

Sopimuksen solmimisen jälkeen useat vaarat uhkasivat sen onnistumista. Kennedy ker-

toi riskeistä näin: 

Tämä rajoitettu sopimus, niin valtavan lupaava kuin se onkin, voi selvitä 

vain, jos toiset sitoutuvat siihen samalla päättäväisyydellä, jolla lupaan nyt 

Yhdysvaltojen puolesta sitoutua. Jos tämä sopimus epäonnistuu, se ei tule 

olemaan meidän tekojemme tulosta, ja vaikka se epäonnistuisikin, emme 

 
295 Snead 2012, 208. 
296 Wittner 2020, 110. 
297 This Nation – but never this Nation alone – has sought the doorway to effective disarmament into a 
world where peace is secure. Remarks at the Signing of the Nuclear Test Ban Treaty, 7.10.1963. 
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kadu tämän selkeän ja kunniallisen kansallisen sitoumuksen tekemistä ih-

miskunnan selviytymisen hyväksi.298 

Suurin sopimusta uhkaava vaara oli siis se, että joku sen allekirjoittaneista maista pää-

täisi rikkoa sitä. Kennedy ei kuitenkaan maininnut, mitä tästä seuraisi. Tästä kuulijat 

saattoivat päätellä, että sopimuksen allekirjoittajia sitoivat lähinnä moraaliset syyt, eivät 

niinkään konkreettiset rangaistukset, joita sopimukseen olisi kirjattu. Kennedyn sanoissa 

Yhdysvallat esiintyi esimerkkinä muille valtioille: se oli sitoutunut sopimukseen ja toivoi 

muidenkin toimivan samalla tavalla. Koska Kennedy kuvaili sopimusta lukuisilla ylistävillä 

adjektiiveillä, kuulijoille syntyi kuva, että se valtio, joka rikkoisi sopimuksen sen solmimi-

sen jälkeen olisi kunniaton ja katala. Presidentin mukaan sopimuksen solmiminen oli jär-

kevää, vaikka se ei olisikaan pitävä, koska se näyttäisi Yhdysvaltojen ja länsimaiden pyr-

kimyksen rauhaan ja voisi mahdollistaa uudet sopimukset tulevaisuudessa. 

Monia puheen kuulijoita saattoi edelleen huolettaa, että Neuvostoliitto käyttäisi sitä 

vain keinona saada itselleen aikaa valmistella yllätyshyökkäystä. Kennedy kuitenkin ker-

toi, että Yhdysvallat ei luottaisi sopimukseen sokeasti: 

Sopimuksen mukaan voimme, ja meidän täytyy, pysyä valppaina vapauden 

puolustuksessa.299 

Koska sopimus ei lopettanut kokonaan vastakkainasettelua ja siihen liittyviä riskejä, Ken-

nedyn oli tärkeää korostaa, että Yhdysvallat ei tuudittautuisi turvaan, jota sopimus toi. 

Hänen sanansa tarkoittivat, että Yhdysvallat tulisi olemaan myös sopimuksen kirjoitta-

misen jälkeen ”vapaan maailman suojelija”. Yhdysvaltojen liittolaiset voisivat siis edel-

leen luottaa sen voimaan, joka piti nekin turvassa. Kennedyn sanojen mukaan sopimus-

kaan ei kieltänyt tai estänyt ”pysymästä valppaana”. Tällä hän tarkoitti lähinnä uhkien 

tarkkailua, ydinaseiden käyttövalmiina pitämistä ja niiden merkityksen korvaamista tu-

levaisuudessa muilla aseilla, mistä hän olikin puhunut useasti. Sanat siis korostivat Yh-

dysvaltojen voimaa sen liittolaisille, mutta myös Neuvostoliitolle. Jos Neuvostoliitto olisi 

 
298 This limited treaty, great as it is with promise, can survive only if it has from others the determined 
support in letter and in spirit which I hereby pledge in behalf of the United States. If his treaty fails, it will 
not be our doing, and even if it fails, we shall not regret that we have made this clear and honorable na-
tional commitment to the cause of man’s survival. At the Signing of PTBT, 7.10.1963. 
299 For under this treaty we can and must still keep our vigil in defense of freedom. At the Signing of 
PTBT, 7.10.1963. 
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päättänyt rikkoa sopimusta omaa etuaan tavoitellakseen, ”vapaan maailman suojelija” 

olisi ollut valmis vastaamaan sen luomaan uhkaan. Kuten Kennedy oli aiemminkin sano-

nut, ydintestien kieltäminen ei vielä yksin olisi merkittävä askel, mutta se voisi johtaa 

uusiin neuvotteluihin ja muihin sopimuksiin. Kennedy kertoi mitä tulevaisuudelta voisi 

odottaa: 

Tätä pientä askelta kohti turvallisuutta voi seurata muita suurempia aske-

lia, joiden ottaminen tulee kuitenkin olemaan vaikeampaa. Jatkakaamme 

eteenpäin tämän saavutuksen kasvattamalla rohkeudella ja ymmärryk-

sellä pyrkiessämme täyttämään ihmislajin olennaisen halun rauhaan.300 

Kennedy puhui jälleen ydinaseiden rajoittamisesta matkana. Tällä matkalla osittainen 

ydinkieltosopimus oli ensimmäinen, mutta vasta ”pieni askel”. Sopimus antoi kuitenkin 

suurvaloille mahdollisuuden jatkaa oikealla tiellä ja saavuttaa ”muita suurempia aske-

lia”. Näillä muilla saavutuksilla Kennedy viittasi kaikkien ydintestien kieltämiseen ja lo-

pulta aseistariisuntaan, joten oli perustelua, että hän kuvasi niiden olevan vaikeammin 

saavutettavissa kuin nykyisen sopimuksen. Kennedy tiesi, että vielä paljon olisi tapah-

duttava ennen kuin kaikki maailman ydinaseet voitaisiin poistaa käytöstä, mutta hän 

kertoi kuulijoilleen, että suunta oli oikea. Neuvotteluja jatkettaisiin, ja jos kaikki osapuo-

let voisivat nähdä tämän sopimuksen merkityksen, ne voisivat myös onnistua, jolloin 

kaikkien maailman ihmisten turvallisuus olisi taattu. 

Kennedyn vuoden 1963 puheet oli osoitettu moninaiselle yleisölle. Kansankunnan tila -

puheen alkuosa, joka käsitteli Naton yhteistä puolustusta, oli selvästi osoitettu juuri liit-

touman jäsenille. Kennedy kertoi heille myös, että Yhdysvallat pitäisi aseensa valmiina 

niin kauan kuin se oli tarpeellista. Yleisesti maailman ihmisille Kennedy kertoi että, aseis-

tariisunta ei ollut enää pelkkä unelma, mutta asian suhteen ei pitänyt olla liian optimis-

tinen. Lisäksi hän kertoi kaikille kuulijoilleen, että Yhdysvallat oli hyväntahtoinen ja ta-

voitteli ”voittoa koko ihmiskunnalle”. Neuvostoliitolle puheessa oli osoitettu erityisesti 

lupaus, että vapaat valtiot olisivat valmiita rauhaan, jos Neuvostoliitto niin toivoisi. Yli-

päätäänkin puhe korosti hyväntahtoisuutta Neuvostoliiton suuntaan. Siinä muistutettiin 

 
300 This small step towards safety can be followed by others longer and less limited, if also harder in tak-
ing. With our courage and understanding enlarged by this achievement, let us press onward in quest of 
man’s essential desire for peace. At the Signing of PTBT, 7.10.1963. 
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kuitenkin Neuvostoliittoa, että Nato vahvistuisi ja Yhdysvallat pitäisi aseensa käyttöval-

miina, kunnes sopimuksiin olisi päästy.  

Suurin osa puheesta American University -yliopistolla oli osoitettu samanaikaisesti kai-

kille maailman ihmisille. Hänen sanansa ydinsodan järjettömyydestä, ydinaseisiin kulu-

vista resursseista ja vastakkainasettelun välttämisestä koskivat koko maailmaa. Erityi-

sesti amerikkalaisille Kennedy kertoi neuvotteluiden jatkumisesta ja kuuman linjan avaa-

misesta. Kennedyn oli tärkeää korostaa ydintestejä rajoittavan sopimuksen merkitystä 

amerikkalaisille ja erityisesti Yhdysvaltojen senaatin jäsenille, koska heidän olisi hyväk-

syttävä mahdollinen sopimus, jonka suurvaltojen edustajat muotoilisivat. Hän halusi 

totta kai perustella sopimuksen hyötyjä myös Neuvostoliiton johtajalle, jonka kanssa 

hän toivoi pääsevänsä yhteisymmärrykseen. Kennedyn julistus ilmakehässä tapahtuvien 

kokeiden lopettamisesta oli osoitettu erityisesti hänelle ja muille ydinasevaltioille, 

vaikka se kertoikin samalla myös muille Yhdysvaltojen hyväntahtoisuudesta.  

Heinäkuusta eteenpäin Kennedy korosti entistä selvemmin sopimuksen merkitystä juuri 

amerikkalaisille ja senaatin jäsenille. Lisäksi hän puhui yleisemminkin ydinaseiden ai-

heuttamista jännitteistä ja Yhdysvaltojen hyväntahtoisuudesta kaikille maailman ihmi-

sille. Kennedy osoitti sanansa erityisesti niille valtioille ja senaatin jäsenille, jotka eivät 

kannattaneet sopimusta kertoessaan, millaisia vaaroja maailma kohtaisi, jos sopimusta 

ei solmittaisi. Hän kertoi Yhdysvaltojen pitävän sopimuksen solmimisen jälkeenkin 

aseensa valmiina ja olevan valmis testeihin, jos niin vaadittaisiin. Tämä oli osoitettu eri-

tyisesti Yhdysvaltojen liittolaisille, jotka luottivat suurvallan voimaan, mutta piilotetusti 

myös Neuvostoliitolle. Vaikka Kennedy ei halunnut lisätä jännitteitä, hänen sanansa ker-

toivat, että Neuvostoliiton olisi hyvin vaikea hyväksikäyttää sopimusta ja suunnitella yl-

lätyshyökkäystä Yhdysvaltoja vastaan. 

Vaikka heinäkuusta eteenpäin pidetyt puheet oli osoitettu usein juuri senaatin jäsenille, 

niissä esiintyneet diskurssit olivat hyvin monipuolisia. Ainoa kuudesta tässä tutkimuk-

sessa esitellyistä ydinasediskursseista, jota ei koko vuoden 1963 aikana esiintynyt oli kil-

pailun diskurssi, joka oli kadonnut kokonaan Yhdysvaltojen ydinkokeita käsittelevän pu-

heen jälkeen vuonna 1962. Erityisesti heinäkuun jälkeen monessa puheessa keskeisin 

diskurssi oli yhteisymmärryksen diskurssi, koska Kennedy kuvaili ydintestit kieltävää so-

pimusta, joka oli senaatin hyväksymistä vaille solmittu. Hän kuvaili usein, miten sopimus 
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oli ensimmäinen sopimus, joka rajoittaisi konkreettisesti ydinaseita ja korosti monin eri 

tavoin sen merkitystä. Puheiden mukaan, vaikka sopimus epäonnistuisikin, se oli merkki, 

että suurvallat voisivat saavuttaa yhteisymmärryksen ja pyrkiä pelastamaan maailman. 

Ennen ydinsulkusopimuksen solmimista hän korosti, miten länsimaat olivat yhdessä val-

miita neuvottelemaan Neuvostoliiton kanssa heti, kun se niin haluaisi. Lisäksi hän esitti, 

että kaikki maailman maat voisivat olla samaa mieltä siitä, että pysyvä rauha oli ainoa 

järkevä vaihtoehto. Lisäksi diskurssin mukaisesti hän kertoi, mitkä olivat mahdollisuudet 

yhteisymmärrykselle tulevaisuudessa esimerkiksi koskien sopimuksen laajentamista tai 

kylmään sotaan liittyviä ongelmia. Diskurssi oli myös esillä Kennedyn kertoessa, että mo-

net valtiot olivat pyrkineet samaan tavoitteeseen sopimuksen solmimiseksi.  

Vaarallisen aseen diskurssi liittyi jälleen lähinnä yhteisymmärryksen diskurssin peruste-

luun. Se ei kuitenkaan ollut niin merkittävässä osassa kuin Kennedyn aikaisemmissa pu-

heissa. Loppuvuoden puheiden mukaan aseet pystyisivät ihmiskunnan moninkertaiseen 

tuhoamiseen ja niiden sekä jännitteiden lisääntyminen veivät maailmaa koko ajan kohti 

tuhoaan. Heinäkuussa solmittu sopimus ja sen laajentaminen muilla sopimuksilla oli siis 

välttämätöntä, jos ihmiskunta halusi pelastaa itsensä. Suojelijan diskurssi esiintyi jälleen 

Kennedyn kertoessa, että suurvalta jatkaisi ystäviensä suojelua hyökkäyksiä vastaan 

sekä ennen että jälkeen sopimuksen allekirjoittamisen. Lisäksi ”vapaan maailman suoje-

lija” oli valppaana ja valmiina jatkamaan ydinkokeita, jos se olisi sen roolin kannalta vält-

tämätöntä. Diskurssi oli esillä myös Kennedyn korostaessa, että sopimuksen allekirjoit-

taminen ei vähentäisi minkään maan turvallisuutta. Yhdysvallat halusi siis varmistaa 

muiden valtioiden kyvyn puolustaa itseään. 

Myös hyökkääjän diskurssi oli nähtävissä, mutta ei kovin selvästi, koska Kennedy halusi 

koko vuoden ajan korostaa Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välien paranemista. Ken-

nedy kertoi, että hän ei uskonut kommunistien toimintatapojen muuttuvan lähitulevai-

suudessa ja että sopimus ydintestien kieltämisestäkään ei pakottanut heitä muuttamaan 

niitä. Koska hän oli aiemmin kuvaillut kommunistien olevan toimissaan vaarallisia ja ar-

vaamattomia, hän yhdisti heidät uudestaan näihin ominaisuuksiin. Diskurssi näkyi myös 

Kennedyn kertoessa, että jos ydinkokeet olisi aloitettava uudestaan tai jos sulkusopimus 

epäonnistuisi muilla tavoilla, se johtuisi muiden toiminnasta. Tämä saattoi viitata aino-

astaan aggressiiviseen ja omaa etuaan tavoittelevaan hyökkääjään. Kennedy kuitenkin 
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toivoi, ettei Neuvostoliitosta enää tulisi tällaista koko maailman turvallisuutta uhkaavaa 

hyökkääjää, joten asiaa ei korostettu puheissa. American University -yliopistolla pide-

tyssä puheessa esiintyi pitkään poissaollut pelotteen diskurssi ja se esiintyi myös Kenne-

dyn ydinsulkusopimusta käsittelevässä puheessa. Heinäkuussa hän mainitsi, että sopi-

muksen jälkeenkin Yhdysvalloilla olisi ”tarpeeksi ydinaseita”. Vaikka Kennedy ei tätä suo-

raan sanonutkaan, aseita oli tarpeeksi, jotta niitä voitaisiin käyttää pelotteena sellaisia 

valtioita vastaan, jotka uhkaisivat Yhdysvaltoja tai sen liittolaisia. 

Osittaisen ydinkieltosopimuksen solmiminen muutti monien mielipidettä, jotka aiem-

min olivat nähneet ydinsodan syttymisen olevan vain ajan kysymys. Syyskuussa 1963 

mielipidemittauksessa vain 25 prosenttia vastaajista piti sodanuhkaa suurimpana ongel-

mana, joka Yhdysvaltoja uhkasi. Asenteiden muutos oli valtava verrattuna edellisiin vuo-

siin.301 Kennedyn viimeistä vuotta presidenttinä väritti ydinkokeiden kieltämisen lisäksi 

hänen ponnistelunsa Yhdysvaltojen mustien kansalaisoikeuksien parantamiseksi. Vaikka 

Kennedy oli suurimmalta osin jättänyt aiheen huomiotta vaalikampanjansa jälkeen, hän 

keskittyi siihen erityisellä mielenkiinnolla keväästä 1963 alkaen. Osittain Kennedyn työn 

tuloksena esimerkiksi ihonvärin perusteella tapahtuvan syrjinnän kieltävä laki tuli voi-

maan 1964,302 mutta Kennedy ei päässyt näkemään sen toteutumista.  

Kennedyn aika presidenttinä päättyi äkisti 22.11.1963. Presidentti salamurhattiin hänen 

ollessaan Dallasissa kuvernööri John Connallyn vieraana. Matka Teksasiin oli osa Kenne-

dyn kampanjaa vuoden 1964 presidentinvaaleja silmällä pitäen. Kennedyä ammuttiin 

hänen ollessa avoauton kyydissä Dallasissa, ja vaikka hänet kuljetettiin välittömästi sai-

raalaan, mitään ei ollut enää tehtävissä. Koko maailma oli järkyttynyt presidentin äkilli-

sestä kuolemasta. Kennedyä verrattiin jo pian kuolemansa jälkeen Abraham Lincolniin 

ja Franklin D. Rooseveltiin traagisen kuolemansa, kansansuosionsa ja merkityksensä 

kautta.303 Kennedyn jälkeen presidentin virkaan astui hänen varapresidenttinsä Lyndon 

B. Johnson.304 

 

 
301 Dallek 2003, 630. 
302 Snead 2010, 162–163. 
303 Dallek 2003, 691–694. 
304 LaFeber 1991, 235. 
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Loppulause 

Tutkimuksessani olen selvittänyt Kennedyn puheiden ydinasediskursseja sekä hänen pu-

heidensa tavoitteita ja yleisöjä. Tutkielma on harvoja esimerkkejä tutkimuksista, joissa 

on analysoitu Kennedyn puheita kattaen koko hänen presidenttikautensa, ja joissa hä-

nen puheitaan on analysoitu juuri ydinaseiden näkökulmasta. Kuten aiemmin todettu, 

Kennedyn puheita ja ydinaseretoriikkaa ylipäätään on tutkittu yllättävän vähän. Mah-

dollisten tulevien tutkimuksien avulla voitaisiin selvittää Kennedyn puheiden sisältöä 

muihin teemoihin liittyen, käyttäen samoja menetelmiä kuin tässäkin tutkimuksessa tai 

laajentaa ydinasenäkökulmaa jollain muilla tavoilla. Lisäksi olennaista olisi tutkia lisää 

Yhdysvaltojen presidenttien puheita juuri ydinaseisiin liittyen, koska sekä poliittisten pu-

heiden että ydinaseiden merkitys on nykypäivänä edelleen suuri. Tutkimus, joka kattaisi 

useampien Yhdysvaltojen presidenttien puheita ydinaseisiin liittyen, voisi avata puhei-

den tavoitteiden ja kielenkäytön kehittymistä pidemmän aikavälin aikana sekä antaa 

mahdollisuuksia vertailuun. Myös kylmän sodan toisen osapuolen, Neuvostoliiton joh-

tajien puheet liittyen juuri ydinaseisiin on pääosin tutkimatonta alaa. 

Keskeisin tutkimustulokseni on, että Kennedy merkityksellisti puheissaan ydinaseita mo-

nin eri tavoin liittyen läheisesti puheiden tavoitteisiin ja yleisöihin. Olen muodostanut 

puheista tekemieni havaintojen perusteella kuusi ydinasediskurssia, jotka esiintyivät 

Kennedyn puheissa eriävissä määrin. On mielenkiintoista huomata, miten paljon puhei-

den taustalla vaikuttaneet tapahtumat vaikuttivat puheissa esiintyvin diskursseihin, 

vaikka ydinaseet eivät tutkittuna ajanjaksona muuttaneet konkreettisesti muotoaan. 

Mielenkiintoista on lisäksi, miten erilaiset ja välillä osittain vastakkaisetkin ydinasedis-

kurssit saattoivat esiintyä yksittäisissä puheissa samanaikaisesti. Seuraavaksi esittelen 

puheiden perusteella muodostamani diskurssit ja avaan niihin liittyviä tavoitteita, suh-

detta toisiinsa ja kehittymistä tutkitun ajanjakson aikana. 

Useimmin Kennedyn puheissa esiintynyt diskurssi oli vaarallisen aseen diskurssi, joka 

korosti ydinaseiden tuhovoimaa ja muita vaaroja, joita aseisiin liittyi. Diskurssi ei pää-

sääntöisesti esittänyt positiivisesti edes Yhdysvaltojen ydinaseita, vaan sen tarkoitus oli 

ainoastaan perustella, miksi ydinaseiden rajoittaminen olisi tärkeää. Yleisö, johon Ken-

nedy vetosi vaarallisen aseen diskurssista käsin oli laaja. Se kattoi yleensä kaikki 
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maailman ihmiset, Neuvostoliitto mukaan luettuna. Neuvostoliitto ja sen johtaja olivat 

itse asiassa diskurssin keskeinen yleisö, joka Kennedyn oli pakko saada näkemään ydin-

aseiden vaarat, ennen kuin niiden rajoittaminen olisi voinut onnistua. Diskurssi esiintyi 

hänen puheissaan koko kauden ajan. Ainoa 12:sta tarkastellusta puheesta, jossa se ei 

esiintynyt, oli Kennedyn puhe osittaisen ydinsulkusopimuksen allekirjoitustilaisuudessa. 

Välillä diskurssi vaikutti pelkästään yleisön pelottelulta, mutta se pyrki aina samaan ta-

voitteeseen. Se ei kuitenkaan muuttanut olennaisesti muotoaan Kennedyn kauden ku-

luessa. Maailman tuhoutumisen lisäksi Kennedy mainitsi muista ydinaseiden riskeistä 

muun muassa asevarusteluun tuhlatut resurssit ja aseiden leviämisen uusille valtioille.  

Toinen koko Kennedyn presidenttikauden ajan esiintynyt diskurssi oli yhteisymmärryk-

sen diskurssi. Sen tavoite oli esitellä ratkaisuja, joita ydinasevaltiot olivat saaneet neu-

voteltua. Silloin, kun tällaisia ydinaseisin liittyviä neuvotteluja ei ollut käyty, diskurssi ku-

vasi niiden mahdollisuuksia välillä liioitellenkin. Yhteisymmärryksen diskurssi liittyi usein 

suoraan vaarallisen aseen diskurssiin, koska vaarallisen aseen diskurssi kertoi peruste-

luja, miksi yhteisymmärrys olisi tärkeää saavuttaa. Myös yhteisymmärryksen diskurssin 

avulla tavoiteltu yleisö oli koko maailma. Yhteisymmärryksen mahdollisuuksien esittely 

toimi suostutteluna Neuvostoliitolle, mutta myös rohkaisuna niille, jotka pelkäsivät, että 

suurvallat eivät voisi päästä yksimielisyyteen ydinaseiden rajoittamisesta ja kohtalona 

olisi ydinsota. Saavutettujen ratkaisujen ja niiden merkityksen kuvailu taas oli selvästi 

osoitettu yleisesti koko maailmalle.  

Yhteisymmärryksen diskurssi esiintyi vuonna 1961 kaikissa puheissa, paitsi Berliinin krii-

siä käsittelevässä puheessa. Vuonna 1962 se ei ollut näkyvissä, koska suurvallat olivat 

ajautuneet uusien ydinkokeiden myötä kauemmas yhteisymmärryksestä. Toisaalta Ken-

nedy yritti sekä Kuuban kriisiä että ydinkokeita käsitelleissä puheissaan perustella neu-

vottelujen tarpeellisuutta, mutta tämä edusti pääosin vaarallisen aseen diskurssia. Pu-

heissa Kennedy esitti halunsa rauhanomaisille ratkaisuille, mutta näissä tilanteissa tämä 

edusti enemmänkin suojelijan diskurssia. Vuoden 1963 osalta yhteisymmärryksen dis-

kurssilla oli keskeinen asema. Se esiintyi kaikissa tutkituissa puheissa ja kesästä eteen-

päin Kennedy kuvaili diskurssin kautta myös jo saavutettuja ratkaisuja. Diskurssi pääsi 

siis kunnolla oikeuksiinsa American University -yliopiston puheesta eteenpäin ja voidaan 

sanoa, että se muutti muotoaan, koska todellisia ratkaisuja oli saavutettu. Puheissa 
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kuumaa linjaa ja osittaisen ydinsulkusopimuksen merkitystä korostettiin laajasti. Niissä 

oli myös usein mainittu millaisiin uusiin ratkaisuihin ja neuvotteluihin nämä olisivat voi-

neet johtaa. Diskurssin voidaan sanoa nousseen puheissa hallitsevaan asemaan sen jäl-

keen, kun neuvottelut ydintestikiellon hyväksi saatiin päätökseen kesällä 1963. 

Vuoden 1961 Kansakunnan tila -puheesta lähtien suurimmassa osassa Kennedyn pu-

heissa oli näkyvissä suojelijan diskurssi. Diskurssin keskeinen tavoite oli esittää Yhdys-

vallat oikeudenmukaisena maailman suojelijana. Koska ydinaseet olivat 1960-luvulla tär-

keä osa maailmanpolitiikkaa, oli loogista, että tällaisen rooliin ottava valtio halusi suh-

tautua myös ydinaseisiin niin, että maailman turvallisuus voitiin varmistaa. Kennedyn 

puheissa ei usein nimetty, kenen hyökkäyksiltä Yhdysvallat muita valtioita suojeli. Näin 

ollen diskurssin voidaan ajatella toimineen Yhdysvaltojen hyväntahdon ja luotettavuu-

den esittelynä Neuvostoliitolle. Diskurssin tavoittelemat yleisöt olivat kuitenkin ennen 

kaikkea amerikkalaiset ja muut maailman maat.  Heille puheissa korostettiin, miten Yh-

dysvallat suojelisi ”vapaata maailmaa” ja itseään. 

Välillä puheet kuvailivat Yhdysvaltojen olevan koko maailman, välillä vain liittolaistensa 

suojelija. Näin Kennedy pystyi oikeuttamaan monia Yhdysvaltojen toimia liittolaisilleen, 

mutta myös muille maailman valtioille. Diskurssi oli Kennedyn vuoden 1961 Euroopan 

matkaa kuvailleessa puheessa taka-alalla, mutta muuten se esiintyi muutamaa puhetta 

lukuun ottamatta koko kauden ajan. Virkaanastujaispuheessa oli jo nähtävissä aineksia 

tästä diskurssista, mutta koska Kennedy mainitsi Yhdysvaltojen toimivan aktiivisesti mui-

den maiden suojelemiseksi vasta Kansakunnan tila -puheessa, katson myös diskurssin 

esiintyneen ensi kertaa siinä.  

Suojelijan diskurssin avulla Kennedy kuvaili laajasti Yhdysvaltojen hyviä ominaisuuksia, 

joista yksi oli sen voima, mikä toimi hyvin pelotteena hyökkääjille. Osassa puheita hyviä 

ominaisuuksia ei annettu kokonaisuudessaan Yhdysvalloille vaan ainoastaan sen ydin-

aseille. Tätä ydinaseet hyödyllisinä esittävää diskurssia nimitän pelotteen diskurssiksi. 

Sen päätarkoitus oli esittää, että ydinaseita voitiin käyttää hyökkäyksen torjuntaan, tai 

että niillä oli muita hyödyllisiä ominaisuuksia. Pelotteen diskurssin tavoittelema yleisö 

koostui ensisijaisesti muista maailman maista kuin Neuvostoliitosta. Kennedyn ei tarvin-

nut hakea oikeutusta Yhdysvaltojen ydinaseille vastapuolelta, mutta Yhdysvaltojen liit-

tolaisille ja neutraaleille valtioille hänen oli tärkeää perustella, miten ydinaseet pitivät 
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heidätkin turvassa. Kennedy kuvaili ydinaseiden hyötyjä erityisesti ensimmäisissä pu-

heissaan astuttuaan presidentiksi tammikuussa 1961. Seuraavan kerran hän merkityk-

sellisti ydinaseita näin positiivisesti kesä- ja heinäkuussa 1963. Tämä oli erittäin yllättä-

vää, koska Kennedy käytti suurimman osan vuodesta ydinaseiden rajoittamisen perus-

teluun ja suurvaltojen parantuneiden suhteiden korostamiseen. Positiivisella näkökul-

malla ei siis ollutkaan tässä vaiheessa muuta tarkoitusta kuin osoittaa Yhdysvaltojen liit-

tolaisille, että ydinaseet voisivat edelleen olla hyödyllisiä puolustautumisessa, vaikka nii-

den testaamisen kieltävä sopimus solmittaisiinkin. 

Diskurssi, joka näkyi pääosin tavassa, jolla Kennedy merkityksellisti Neuvostoliiton ydin-

aseita, oli hyökkääjän diskurssi. Sen tavoite oli esittää Neuvostoliitto ja sen ydinaseet 

vaarallisina. Tällä tavalla Kennedy pyrki monissa tilanteissa oikeuttamaan Neuvostoliiton 

toimiin puuttumista. Hyökkääjän diskurssi toimi usein yhdessä suojelijan tai pelotteen 

diskurssin kanssa ja loi ydinasevaltioiden välille kontrastin: Neuvostoliitto toimi vaaralli-

sesti ja ei välittänyt, vaikka sen ydinaseet aiheuttaisivat muille vaaraa, Yhdysvallat taas 

yritti suojella koko maailmaa ja sen ydinaseetkin olivat vain puolustuksellisia. Diskurssi 

oli nähtävissä ensimmäisen kerran Wienin kokousta kuvailleessa puheessa kesäkuussa 

1961. Berliinin kriisin aikana diskurssi ei ollut nähtävissä, mutta Neuvostoliiton aloitettua 

uudet ydinkokeet diskurssi esiintyi jälleen Kennedyn puheessa syyskuussa.  

Vuoden 1962 puheissa, jotka käsittelivät ydinkokeita ja Kuuban kriisiä, hyökkääjän dis-

kurssi korostui. Kennedyn oli ensisijaisen tärkeää esittää Neuvostoliitto vaarallisena, 

jotta Yhdysvalloilla oli oikeutus ryhtyä omiin toimiinsa. Näissä puheissa hyökkääjän dis-

kurssi yhdistyi olennaisesti suojelijan diskurssiin ja yhdessä ne oikeuttivat Yhdysvaltojen 

toimintaa. Hyökkääjän diskurssi esiintyi myös vuoden 1963 Kansakunnan tila -puheessa 

sekä saman vuoden heinäkuun puheessa ydinsulkusopimuksesta. Silloin diskurssi oli 

nähtävissä kuitenkin vain yksittäisissä lausahduksissa, eikä siitä muodostunut hallitsevaa 

diskurssia, kuten edellisenä vuonna. Hyökkääjän diskurssi oli Kennedyn puheissa osoi-

tettu suojelijan diskurssin mukaisesti muulle maailmalle, lukuun ottamatta Neuvostoliit-

toa. Hyökkääjän diskurssi saattoi kertoa kuitenkin myös Neuvostoliitolle, miten vaaralli-

sena se muualla nähtiin, ja miksi sen oli tärkeä muuttaa toimintaansa. 

Maaliskuussa 1962 Yhdysvaltojen uusista ydinkokeista puhuttaessa Kennedy kuvaili ta-

pahtumia myös kilpailun diskurssin kautta. Sen tarkoitus oli osoittaa, miksi 
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Yhdysvaltojen oli välttämätöntä olla Neuvostoliiton edellä ydinasekilpailussa. Voidaan 

sanoa, että maaliskuussa 1962 kilpailun diskurssi vahvistui suojelijan ja hyökkääjän dis-

kurssien kautta. Ne kuvailivat kilpailevia osapuolia ja puheen kuulijoille oli entistä sel-

vempää, miksi Neuvostoliitto ei saisi tavoittaa Yhdysvaltoja ydinasekilpailussa. Tämä 

puhe oli ainoa, missä kilpailun diskurssi esiintyi, mutta piirteitä siitä oli nähtävissä muissa 

puheissa, joissa Kennedy esimerkiksi kertoi, että Yhdysvallat tarvitsisi ”riittävästi aseita” 

puolustautumiseen. Diskurssiksi se muodostui kuitenkin vain tässä yhdessä puheessa 

koko Kennedyn kauden aikana. Kuten suojelijan ja hyökkääjän diskurssit, joiden kanssa 

diskurssi toimi läheisessä yhteydessä, myös kilpailun diskurssi yleisö oli Neuvostoliittoa 

lukuun ottamatta kaikki maailman ihmiset. 

Kennedyn puheissa esiintyi siis kuusi toisistaan eroavaa ydinaseita tai ydinasevaltioita 

merkityksellistävää diskurssia. Puheista oli samanaikaisesti erotettavissa samanaikai-

sesti useita eri diskursseja ja niillä oli omat tavoitteensa ja kohdeyleisönsä. Tämä selit-

tää, miksi joissakin puheissa Kennedyn sanat ydinaseista olivat ristiriitaisia. Hän esimer-

kiksi kertoi Yhdysvaltojen ydinaseiden hyvistä puolista samassa puheessa, jossa hän ko-

rosti ydinsulkusopimuksen hyötyä ja kuvaili dramaattisesti ydinaseiden vaaroja samassa 

puheessa, jossa hän esitti ne välttämättömäksi Yhdysvaltojen puolustuksen kannalta. 

Kennedyn sanavalinnat saattoivat joskus vaikuttaa omituisilta tai yhteensopimattomilta, 

mikä johtui siitä, että hän yritti vedota moninaisiin yleisöihin ja saavuttaa useita tavoit-

teita samanaikaisesti. Vaikka Kennedy määritteli hallintonsa tavoitteeksi ydinaseiden ra-

joittamisen, monissa hänen puheissaan ydinaseet esitettiin tavalla tai toisella positiivi-

sessa valossa. Tämä koski kuitenkin vain Yhdysvaltojen aseita, Neuvostoliiton aseista 

hän ei koskaan puhunut positiiviseen sävyyn.  

Mikään puheissa esiintyneistä ydinasediskursseista ei kuitenkaan suhtautunut negatiivi-

sesti ajatukseen aseiden rajoittamisesta, paitsi sellaiseen, jota Yhdysvaltojen pitäisi 

tehdä yksipuolisesti. Näin ollen voidaan sanoa, että Kennedyn tavoite ydinaseiden ra-

joittamiseksi todellisuudessa oli koko kauden ajan sama, vaikka muut tavoitteet korva-

sivat sen tietyissä tilanteissa. Tavoitteet muiden sopimusten neuvottelemisesta ja täy-

dellisestä ydinaseistariisunnasta jäivät kuitenkin toteuttamatta presidentin äkillisen 

kuoleman takia. 
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