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Neuvostoliiton historia tarjoaa tapahtumarikkaan ajanjakson, jolloin maailma sai seurata 

sosialistisen utopian rakentamista aitiopaikalta.  Propagandajulisteet muodostavat 

kurkistusikkunan puolueen viralliseen ideologiaan ja keinoihin edistää sitä. Työssäni 

käsittelen terveellisten elämäntapojen kuvaamisen keinoja neuvostoliittolaisissa 

propagandajulisteissa kolmen terveysteeman kautta. Teemat ovat alkoholin juominen, 

tupakointi ja urheilu. Vastaan kysymyksiin siitä, millä keinoin julisteet houkuttelivat 

ihmisiä terveellisille elintavoille. Kysyn myös minkä elementtien käytölle julisteet 

perustuvat ja miten kuvien kontekstit rakentavat julisteiden sanomaa. 

 

Käsittelen vuosia 1925 – 1972 ja aineistonani toimivat lukuisat julistekokoelmat.   

Aleksandr Snopkovin, Pavel Snopkovin ja Aleksandr Shklyarukin ”Classic Russian 

Posters” vuodelta 2010 sisältää julisteita tsaarin vallan lopusta, aina kommunismin 

romahtamiseen asti.  Toinen kokoelma on Maria Lafontin vuonna 2007 julkaisema 

”Soviet Posters: The Sergo Grigorian Collection”, joka on koottu Neuvostoliiton 

historiaa tutkineen Sergo Grigorianin arkiston pohjalta. Hyödynnän myös internet-

sivusto www.sovietposters.comin kokoelmaa propagandajulisteista. Kyseessä on 

alkuperäisistä julisteista kopioita myyvän yrityksen arkisto. Muutama aineistoni juliste 

on peräisin Karen F.A Foxin artikkelista ” Tobacco Is Poison! Soviet-Era Anti-Smoking 

Posters” vuodelta 2009. 

 

Tutkimukseni teoreettisena työkaluna käytän Markku Kivisen teoriaa venäläisen 

kulttuurin kolmiomallista Neuvostoliiton aikana.  Kivisen mukaan Neuvostoliiton 

kulttuuriin rakentui kolme kärkeä, jotka eroavat toisistaan voimakkaasti. Pyhäksi 

muodostui kommunistinen puolue, proletariaatti ja valtiolliset tunnukset. Pyhiin asioihin 

voi viitata ainoastaan kunnioittavaan ja positiiviseen sävyyn. Toisena piirteenä 

kulttuuriin kuului maallinen osio eli köyhyys, porvaristo ja uskonnollisuus. Näistä 

maallisista aiheista saattoi esittää kritiikkiä ja propagandistien pitikin julisteissaan 

hyökätä niitä vastaan. Kolmantena piirteenä valtioon muodostui tabu eli NKVD, 

sekasorto ja valtion toimesta jatkuva sodan uhan ylläpitäminen. Bolsevikkien pyrkimys 

luoda yhteiskunnallinen utopia olikin johtanut kielteisiin tuloksiin, mutta niihin ei 

saanut viitata mitenkään.  

 

Tarkasteluni apuna käytän myös Janne Seppäsen tulkintoja semioottisista käsitteistä 

kuten denotaatiosta, konnotaatiosta, indeksisyydestä ja motivoituneisuudesta.  Tutkin 

http://www.sovietposters.comin/


     

myös julisteiden konteksteja kuvallisesta, lingvistisestä ja kulttuurisesta näkökulmasta.  

 

Neuvostoliittolainen usko julisteiden voimaan kumpusi muun muassa behavioristisesta 

psykologiankäsityksestä, jonka mukaan ihminen saadaan käyttäytymään halutulla 

tavalla ehdollistamistekniikoiden avulla. Tarkasteluni aikana havaitsin, miten osa 

terveyttä edistävistä tekniikoista kuului kiinteästi tiettyyn julisteteemaan (alkoholi, 

tupakointi tai urheilu) ja osaa tekniikoista käytetään missä tahansa terveyteen liittyvässä 

julisteessa. 

Alkoholi-aiheisissa julisteissa neuvostokulttuurin kuuluvia pyhän elementtejä käytetään 

niukasti, koska tunnuksia kuten punatähteä tai lippua ei haluta yhdistää holtittomaan 

käytökseen. Valtiovallan pyhä käsi esiintyi julisteissa tehtävänään pakottaa juopotteleva 

työmies hoitolaitokseen ja sitä kautta takaisin töihin ja perheensä pariin. Kuvat täyttyvät 

humalaisista miehistä, joita houkutellaan raittiuteen pelottelemalla perheen 

menetyksellä ja yhdistämällä heidät sikoihin eli käytännössä nolaamalla. Tupakointi 

liitettiin mielikuvaan laiskasta työmiehestä, joka myös juopottelee ja tappelee. Lapsille 

varattiin julisteissa huonojen vanhempien syyllistäjän rooli, sillä he kaipaavat 

terveellisiä esikuvia kasvaakseen järjestelmän vankkumattomiksi puolustajiksi. 

Urheilua propagoivissa julisteissa pyhän symboleita kuten Neuvostoliiton lippua, 

urheiluseurojen tunnuksia, punatähteä sekä sirppiä ja vasaraa käytetään runsaasti. 

Urheilijat edustavat fyysisesti terveitä kansalaisia, jotka tuovat mitaleillaan kunniaa 

sosialistiselle isänmaalleen. Julisteiden mukaan urheilu on itsessään isänmaallinen teko 

ja kaikkien velvollisuus. 
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1. Johdanto 

1.1 Tutkimusongelma  

 

Tutkimukseni tarkoitus ei ole pelkästään laajentaa suomenkielellä julkaistua tutkimustietoa 

Neuvostoliiton propagandajulisteista, vaan antaa välineitä historianopetuksen avuksi. Historian 

opetukseen kuuluu sekä yläkoulussa, että lukiossa propagandan keinojen läpikäyntiä ja 

tulkitsemista. Monista eri viestintävälineistä tulevia propagandan muotoja käsitellään kouluissa ja 

yhtenä tärkeimmistä ovat propagandajulisteet. Oppikirjoissa esiintyvät julisteet ovat useimmiten 

Suomesta, Saksasta, Yhdysvalloista tai Neuvostoliitosta. Eri maiden julisteista pystyy löytämään 

vaihtelevaisuuksia, mutta tavoitteet vihollisen mustamaalauksesta ja oman erinomaisuuden 

korostamisesta pysyvät kaikkialla samoina. Tämän mielessä pitäen, työstäni voi soveltamalla 

poimia välineitä propaganda-analyysien teettämiseen oppilailla. Erityisen hyvin se onnistuu 

käsittelemällä ensin teoreettisia propagandan keinoja ja sitten pohdiskelemalla julisteiden 

merkitystä. Tutkimukseni lukuisat kuva-analyysit tarjoavat kattavan pohjan oppilaiden omille 

mietinnöille. Näihin ajatuksiin nojautuen, olen pyrkinyt tuottamaan hyödyllistä tekstiä myös 

työelämää silmällä pitäen. 

Propagandan määrittely on tarpeellista tutkimukseni mielekkyyden kannalta, vaikka tehtävä ei ole 

helppo. Jokaiselta ihmiseltä löytyy omanlaisensa näkemys siitä, mitä propaganda ”todellisuudessa” 

on. Erittäin helppoa on tulkita propagandaksi kaikki itsestä vastenmielisiltä tuntuvat mielipiteet, 

argumentit ja tutkimukset. Tämä ei tietenkään synnytä aitoa keskustelua aiheesta, joten tarvitsemme 

paremman määritelmän.  

Sanan alkuperä löytyy paavi Gregorius XV vuonna 1622 perustamasta järjestöstä. ”Congregatio de 

Propaganda Fide”, joka luotiin levittämään katolista uskoa ja sana propaganda siirtyi yleiseen 

käyttöön. 1600-luvun katolilaisille propaganda tarkoitti oikean opin levittämistä, jolloin sanaan 

liittyi positiivisia konnotaatioita.1 Vasta jälkimaailmassa propagandalle on syntynyt negatiivinen 

kaiku, alhaisena ihmisten toimintaan vaikuttamisena. Työni viitekehyksessä en ryhdy 

moralisoimaan neuvostopropagandassa esitettyjä väitteitä, vaan tarkastelen niitä tieteellisten 

teorioiden kautta. Tukeudun Oliver Thomsonin määritelmään propagandasta, jolloin sillä 

tarkoitetaan mielikuvien, aatteiden tai informaation välittämistä, joka vaikuttaa käyttäytymiseen.2 

                                                           
1 Kenez 1985 s. 2 
2 Thomson 1977 s. 7 
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Propagandajulisteella tarkoitan valtion poliittisen ideologian levittämiseen käytettyjä julisteita 

Neuvostoliiton alueella. Näin ollen käsittelen julisteissa ilmenneitä propagandan muotoja. 

Neuvostovalmisteisia julisteita jaettiin myös ulkomaille, mutta ne jätän tarkasteluni ulkopuolelle. 

Työssäni käsittelen terveellisten elämäntapojen kuvaamisen keinoja neuvostoliittolaisissa 

propagandajulisteissa kolmen terveysteeman kautta. Teemat ovat alkoholin juominen, tupakointi ja 

urheilu. Vastaan kysymyksiin siitä, millä keinoin julisteet houkuttelivat ihmisiä terveellisille 

elintavoille. Kysyn myös minkä elementtien käytölle julisteet perustuvat ja miten kuvien 

kontekstit rakentavat julisteiden sanomaa. 

Työhöni sisältyy julisteita lukuisilta vuosikymmeniltä, jolloin yritän kiinnittää niitä ajallisiin 

raameihinsa ja ylipäänsä venäläiseen/neuvostoliittolaiseen kulttuuriin. Kuvia tulkitessa tärkeitä 

eivät ole pelkästään siitä näkyvät kohteet, vaan näkymättömiin jääneet kohteet. Erityisen 

relevantiksi poisjättämiset muodostuvat, mikäli tietyt kohteet jäävät tavan takaa pois. 

Työni sisällä käsittelen erikseen 26 julistetta havainnollistaakseni niiden sisältöä. Analyyseihini 

kuuluu myös julisteiden iskulauseiden huomioiminen, jolloin olen kertonut mahdollisista eroista 

kirjaimellisen käännöksen ja sovelletun käännöksen välillä. Muutamien julisteiden kohdalla on 

tarpeellista ymmärtää sanojen taustaa venäjän kielestä, jolloin kerron sanan kielellisestä ja 

kulttuurisesta kontekstista. Kunkin teeman sisällä analyysi etenee kronologisessa järjestyksessä 

vanhimmista uusimpaan julisteeseen. 
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1.2 Rajaukset 

 

Neuvosto-Venäjän (1917 – 1922) ja Neuvostoliiton (1922 – 1991) historiaan kuuluu satojatuhansia 

propagandistisessa tarkoituksessa valmistettuja pilapiirroksia, julisteita, elokuvia ja oppikirjojen 

kuvituksia, jolloin pitää suorittaa ankaraa karsintaa. Ensimmäinen karsinta tapahtui ottaessani 

käsittelyyn pelkät propagandajulisteet ja toisella karsinnalla päädyin leikkaamaan pois muut kuin 

terveysaiheiset propagandajulisteet. Terveyden edistämistä julisteiden avulla on tutkittu melko 

vaatimattomasti, joten aihe tarjoaa mahdollisuuksia uusiin havaintoihin.  

Propagandajulisteiden tuottamisessa Venäjän sisällissota ja toinen maailmansota olivat erityisen 

orientoituneita poliittisiin ponnisteluihin. On täysin luonnollista, miten sota-aikoina tupakoinnista 

varoittava kampanjointi hiipuu suurempien ja välittömämpien vaarojen edessä. Terveyden puolesta 

ehdittiin kuitenkin rauhanvuosina propagoimaan runsaasti, jolloin tarkasteltavaa aineistoa tulee 

rajata lisää.  

Otan käsittelyyn vuodet 1925 – 1972, joista tutkin terveyden edistämistä julisteissa alkoholin 

juomisen, tupakoinnin ja urheilun kautta. Julisteiden kuvastossa kyseiset teemat erottuvat toisistaan 

selkeästi, mutta palvelevat yhtä tarkoitusta; neuvostokansalaisen terveyden kohentamista ja 

vahvemman kansakunnan luomista. Vuosiluvut valikoituivat aineiston läpikäynnin myötä, sillä 

1920-luvun puolivälistä lähtien valtansa vakiinnuttanut Neuvostoliitto saattoi propagoida myös 

terveyden saralla. Toisaalta julisteiden käyttö vähenee sosialismin lähestyessä loppuaan, jolloin 

julisteita löytyy selvästi niukemmin. Neuvostoliitossa julkaistiin myös terveydestä kertovia 

opastauluja, joissa kuva kuvalta selvennettiin esimerkiksi hygienian tärkeyttä. Kyseiset 

terveysopasteet olen rajannut ulkopuolelle, sillä ne eivät ole suoraviivaisia ja julistavia 

propagandajulisteita. 
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1.3 Tutkimuksen aineisto 

 

Tutkimukseeni olen kerännyt aineistoa neljästä lähteestä. Mikäli tukeutuisin vain yhden ihmisen 

keräämään julistekokoelmaan, ulkopuolelle jäisivät kaikki julisteet, mitä kyseinen henkilö ei joko 

saanut kokoelmiinsa tai ei pitänyt keräämisen arvoisena. Kaikki käyttämäni tahot ovat julkaisseet 

oman listauksensa julisteista useita vuosia kommunismin romahtamisen jälkeen eli kommunistisen 

puolueen sensuuri ei ole rajoittanut kokoelmien laatimista. Myöskään Venäjän nykyhallinto ei koe 

itseään uhattavan, vaikka neuvostojulisteista julkaistaisiin kokoelmapainoksia. Alkoholiin, 

tupakointiin ja urheiluun liittyviä julisteita kuuluu aineistooni 61 kappaletta ja analyysini pohjautuu 

niihin. Se on tietenkin pieni osa Neuvostoliiton aikana kyseisistä aiheista julkaistuja julisteita, mutta 

jo 61 kappaleen avulla pystyy havaitsemaan samojen elementtien, tekniikoiden ja osa-alueiden 

toistuvan uudestaan ja uudestaan.  

Aleksandr Snopkovin, Pavel Snopkovin ja Aleksandr Shklyarukin ”Classic Russian Posters” 

vuodelta 2010 kattaa 181 julistetta (teemoihini kuului 15), mutta se on murto-osa vuosikymmenten 

aikana tuotetusta materiaalista ja painottaa ulkopoliittisia julisteita. Teoksessa on mainittu julisteen 

julkaisuvuosi ja piirtäjän nimi sekä elinaika. Kokoelmassa on kuvia esimerkiksi 

työmaaturvallisuudesta, avaruuslennoista ja alkoholista varoittavia teoksia. Vaikka valtioon 

vaikuttavia ongelmia pyrittiinkin peittelemään, Neuvostoliitossa kuitenkin julisteen keinoin 

myönnettiin alkoholismin olemassaolo.  

Maria Lafontin vuonna 2007 julkaisema ”Soviet Posters: The Sergo Grigorian Collection” esittelee 

212 julistetta (teemoihini kuului 22) alkaen Venäjän sisällissodasta aina vuoteen 1988 asti. 

Julistekokoelman on vuosien työllä kerännyt Neuvostoliiton historiaa tutkinut Sergo Grigorian ja 

Maria Lafont on koostanut teoksen Grigorianin kokoelman pohjalta. Pitkän aikajanan ansiosta 

näkee, miten julisteen piti aluksi julistaa vallankumouksen arvoja ja puna-armeijan voittoa 

sisällissodasta. Sen jälkeen lukuisat julisteet käsittelivät Stalinia ja uhkaavaa kamppailua natseja 

vastaan. Sodan loputtua jälleenrakennukselle ja urheilulle annettiin tilaa.  
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Millä perusteella julistekokoelman laatija on valinnut esiteltävät teokset? Aineistossa toistuvat tietyt 

nimet kuten Viktor Deni, Dmitri Moor, Vladimir Majakovski, Viktor Korektski ja Viktor 

Govorkov. He ovat laatinet ikonisimpia ja lännessäkin tunnetuimpia propagandajulisteita, jolloin 

töiden tunnettavuus ja kulttuurinen vaikutus ovat johtaneet kokoelmaan päätymiseen. Kirjan 

myynnin kannalta on lisäksi viisasta tarjota houkuttimena sekä tuttuja julisteita että tuntemattomiksi 

jääneitä. Osa julisteidenlaatijoista teki pitkän uran ja palkittiin neuvostoliittolaisilla 

kunniamitaleilla.3 Snopkovin englannin- ja venäjänkielinen kokoelma houkuttelee ulkomaisia 

historianharrastajia sekä venäläisiä neuvostonostalgian kaipaajia. Teoksen esipuheessa paljastetaan, 

miten neuvostoliittolainen juliste pysyi ilmaisuvoimaisena vain muutaman vuosikymmenen ja 

vaipui osaksi kansan yleistä historian tajua.4 Lafontin kokoelma on täysin englanninkielinen eli 

suunnattu nimenomaan venäjän ulkopuolisille markkinoille. Lafont ei erikseen mainitse 

pyrkineensä painottamaan tiettyjä teemoja, mutta aineistosta voi päätellä poliittisten julisteiden 

määrän korostuvan luonnollisesta syystä – niitä valmistettiin eniten. 

Karen F.A. Foxin artikkeli ” Tobacco Is Poison! Soviet-Era Anti-Smoking Posters” vuodelta 2009 

analysoi miten julisteiden avulla yritettiin taistella tupakointia vastaan. Artikkeliin sisältyy viisi 

tupakointi-aiheista julistetta, joita hyödynnän työssäni. 

Yhdysvaltain Miamissa päämajaansa pitävä internet-sivusto www.sovietposters.com myy kopioita 

796 julisteesta (teemoihini kuului 19). Heidän motiivinaan on ollut luoda mahdollisimman laaja 

arkisto, jotta kuluttajille olisi mitä tarjota. Hyödynsin sivustoa aineiston keruussa ja samalla näin 

miten ironisella tavalla sosialismia ylistävät julisteet olivat muuntuneet pääoman keräämisen 

välineiksi. Kuriositeettina yritys tarjoaa jopa mahdollisuutta lähettää itsestään valokuvan, jonka he 

muuttavat maksua vastaan propagandajulisteen muotoon.5 Yhteensä aineistoni kattaa 1194 

julistetta, joista 61 liittyy valitsemiini teemoihin. Tämä tarkoittaa, 61 : 1194 = 0,0510 = 5,1 % 

käsittelevän alkoholia, tupakointia ja urheilua. Suurin painotus oli poliittisilla julisteilla kuten 

tsaarin, kirkon, fasistien tai kapitalistien nujertamisella, jolloin terveysteemoja korostettiin 

vähemmän. 

 

 

                                                           
3 Grigorian & Lafont 2007 s. 282 
4 Snopkov & Snopkov & Shklyaruk 2010 s. 11 
5 Sovietposters.com 
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1.4 Tutkimuskirjallisuus 
 

Julisteiden sitominen omaan aikaansa ja kulttuurinsa edellyttää laajaa ymmärrystä Neuvostoliiton 

historiasta, ja Robert Servicen teos ”A History of Modern Russia from Nicholas II to Putin” 

käsittelee kyseisen periodin. Hän on julkaissut muitakin Venäjän historiaa käsitteleviä tutkimuksia 

ja työskennellyt Oxfordin yliopistossa professorina.6 Service tarkastelee hallitsijoiden ja hallittavien 

monimutkaista suhdetta yhdessä maailman suurimmista valtioista ja valottaa heidän erilaisia 

menetelmiään ratkaista taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat. Service osoittaa miten nopeita ja 

yllättäviä käänteitä Venäjällä/Neuvostoliitossa on vuosisadan aikana tapahtunut. Propaganda sai 

niin laajat mittasuhteet, että myös sitä käsitellään teoksessa, vaikka pääpaino onkin poliittisten ja 

taloudellisten toimien tarkastelussa. Teos toimii työni historiallisena perusrunkona, joka tekee 

karkealla tasolla ymmärrettäviksi vuosikymmenten mukanaan tuomat muutokset. 

Propagandajulisteiden alkuvaiheista on kirjoittanut Stephen White vuonna 19887 tutkimuksessaan 

”The Bolshevik Poster”. Kylmän sodan loppuvaiheissa tehdyssä kirjassa ei ennusteta 

Neuvostoliiton tulevasta kehityksestä mitään, vaan pysytään tiukasti kiinni julisteissa. Työlleni 

arvokasta tietoa antoi Whiten perusteellinen selvitys propagandajulisteen syntyhistoriasta. Hän 

käsittelee muutamia varhaisimpien julisteiden laatijoita kuten Vladimir Majakovskia ja Dmitri 

Mooria, mutta pohjustaa propagandajulisteen taustaa kaukaa menneisyydestä. White perustelee 

miten vuosisatainen traditio puukaiverrusten ja ikonimaalausten parissa vaikuttivat julisteiden 

kehittymiseen juuri tiettyyn muotoon. ”The Bolshevik Poster”:ssa on myös kriittistä esitystä siitä, 

millaisen kuvan bolsevikit halusivat antaa julisteiden synnystä. He esimerkiksi kiistivät yhteyden 

ikonitaiteen ja julistetaiteensa välillä.8 

Whiten tutkimus antaa tukevan perustan propagandajulisteiden ymmärtämiselle, mutta ajallisesti se 

käsittelee ainoastaan Venäjän sisällissodan aikaisia piirroksia. Hän kertoo runsaasti nimekkäimpien 

taiteilijoiden työskentelytavoista ja avaa mekanismia, jolla julisteet saatiin laajan levitykseen. White 

myös esittää propagandistien yltäneen parhaimpaansa neuvostovallan ollessa eniten uhattuna eli 

sisällissodan ja toisen maailmansodan aikana. 

Peter Kenez on tutkinut Neuvostoliiton propagandakoneiston syntyprosessia kirjassa ”The Birth of 

a Propaganda State – Soviet Methods of Mass Mobilization 1917 – 1929”. Julisteet kulkevat 

sivujuonteena, ja Kenez tarkastelee bolsevikkien toimia miten muuttaa kokonainen maa 

                                                           
6 Service 2003 s. I 
7 Työssäni käytän vuoden 1990 2. painosta. 
8 White 1990 s. 5 
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propagandavaltioksi lokakuun vallankumouksesta alkaen ja päättyen 1920-luvun loppuun. Vuonna 

1985 julkaistun teoksen tärkeimpiä mielenkiinnon kohteita ovat nuorten agitoiminen mukaan 

vallankumoukseen ja erilaisten instrumenttien käyttäminen propagandatarkoituksissa. Kenez 

kirjoittaa julisteiden lisäksi kirjojen, sanomalehtien ja elokuvien muuttamisesta sosialistisen 

vallankumouksen julistajiksi. Tutkimuksessani pystyn erityisesti hyödyntämään Kenezin 

tarkastelemaa bolsevikkien positiivista näkemystä propagandastaan opetusvälineenä ja bolsevikkien 

kilpailijoitaan parempaa tilannetajua kansaan vetoamisessa. 

Kenez tarkastelee kirjassaan bolsevikkien suhdetta omaan propagandaansa ja heidän näkemystään 

venäjän kansan vyörymisestä vallankumouksen tueksi. Vallankumouksellisten halu korostaa 

ajavansa todellista kansan tahtoa on hyvin yleismaailmallinen. Tai voisiko kuvitellakaan yhdenkään 

vallankumousjohtajan julistavan ajavansa vain suppean klikin etuja? Kenezin mukaan 

kommunistinen puolue teki valtavasti työtä 1920-luvulla tavoittaakseen kaikki kansalaiset, mutta 

miljoonat kaukana ydinalueilta eläneet jäivät yhä heidän tavoittamattomiinsa. Vasta 

pakkokollektivisointi tuo ihmiset sosialistien eteen massana, joka voidaan altistaa aiempaa 

helpommin propagandalle.9 

Urheilun merkitystä neuvostokulttuurissa on tutkinut Susan Grant vuoden 2013 julkaisussaan” 

Physical Culture and Sport in Soviet Society – Propaganda, Acculturation and Transformation in 

the 1920s and 1930s”. Grantin tulokset tarjoavat näkemystä siitä, millaista ruumiinkulttuuria 

neuvostokansalaisen tulisi harrastaa ja mitä sillä saavutetaan. Monissa maissa urheilua pidetään 

arvossaan, mutta Neuvostoliitossa suhtautuminen siihen saavutti hyvin omaleimaisia piirteitä. 

Sosialistisessa maailmankatsomuksessa urheilun ei katsottu pyrkivän yhtäläiseen hyvään kaikkialla, 

vaan länsimainen urheilu merkitsee ”ihmisten typerryttämistä” ja nuorten muuttamista 

”ajattelemattomaksi tykinruoaksi”.10 

Grant huomauttaa miten kansalaisten oli vaikeata ryhtyä urheilemaan Neuvostoliitossa taloudellisen 

niukkuuden vuoksi. Tästä johtuen valtio pyrki 1930-luvulta lähtien tarjoamaan 

urheilumahdollisuuksia asukkailleen. Näin Neuvostoliitto ryhtyi rakentamaan myöhempinä 

vuosikymmeninä maailmanmenestykseen nousevaa sosialistista urheilujärjestelmäänsä.11  

Suomeksi neuvostopropagandaa on tutkinut Hanna-Elina Koivisto vuonna 2010 julkaistussa pro 

gradu -tutkielmassa “Alkoholisteja, huligaaneja ja hepsankeikkoja – Neuvostokansan kuva 

                                                           
9 Kenez 1985 s. 257 
10 Grant 2013 s. 4 
11 Grant 2013 s. 174 
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Krokodil-satiirilehdessä vuosina 1953-1961”. Koiviston tutkimus käsittelee satiirilehdessä 

esiintyneitä pilakuvia ja ainoastaan sivuaa terveysteemaa viittaamalla alkoholisteista tehtyihin 

pilapiirroksiin. Työ on jäsennelty teemoittain esimerkiksi avaruuden valloittamiseen, 

alkoholisteihin, uskonnonvastaisuuteen ja huliganismin kritisointiin. 

Koiviston käyttämät välineet tulkita propagandapiirroksia ovat toimivia ratkaisuita ja sovellan 

samankaltaista teoreettista lähestymistapaa kuvastoon. Koivisto esimerkiksi hyödyntää Markku 

Kivisen teoriaa kulttuurin kolmiorakenteesta eli kulttuuriin muodostui kolme kärkeä, jotka ovat 

pyhä, maallinen ja tabu.12 Käsittelen Markku Kivisen teoriaa laajemmin metodologiaa koskevassa 

luvussa. 

Karen F. A. Foxin vuonna 2009 julkaisema tieteellinen artikkeli ” “Za Zdorovye! Soviet Health 

Posters as Social Advertising” keskittyy analysoimaan terveysjulisteita. Se on samalla yksi 

harvoista suoraan terveysjulisteista kirjoitetuista tutkimuksista ja myös Fox itse mainitsee asiasta.13 

Fox tutkii terveysjulisteita esimerkkeinä sosiaalisesta markkinoinnista, jolloin ihmisten toimintaa 

muuttamalla markkinoija (tässä tapauksessa valtio) pyrkii yhteisöä hyödyttäviin lopputuloksiin. 

Foxin mukaan valtio pyrki edistämään ihmisten terveyttä rokotuskampanjoin, rintaruokinnasta 

kertomalla ja terveydelle haitallisista tavoista kuten tupakoinnista varoittamalla. Julisteet paljastavat 

osan kommunistisen puolueen virallisista tavoitteista kuten alkoholismin kitkemisestä, lukutaidon 

kohottamisesta ja urheilun ylistämisestä. Fox joutuu kuitenkin toteamaan, miten vaikeata on 

arvioida terveysjulisteiden vaikutusta ihmisiin.14 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Koivisto 2010 s. 22 
13 Fox 2009a s. 74 
14 Fox 2009a s. 89 
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1.5 Teoreettinen perusta 

 

Tutkimukseni teoreettisena työkaluna käytän Markku Kivisen teoriaa venäläisen kulttuurin 

kolmiomallista Neuvostoliiton aikana. Teoria pohjautuu sosiologian oppi-isän Emile Durkheimin 

analyysiin pyhästä ja maallisesta.15 Kivisen mukaan Neuvostoliiton kulttuuriin rakentui kolme 

kärkeä, jotka eroavat toisistaan voimakkaasti. 

 

 

Kuva 1 Markku Kivinen "Venäjän kulttuurinen rakenne: binaarikoodi ja sopimaton todellisuus." 16 

 

 Pyhällä tarkoitettiin puoluetta, proletariaattia, kaupunkia, edistystä ja tiedettä.17 Pyhiin 

ominaisuuksiin yhdistyi kaikki hyvä mitä tästä maailmasta voi löytää ja puolueen tehtäväksi tulee 

kertoa mikä on hyvää. Tähän tarvitaan propagandaa. Pyhästä ei ollut terveellistä esittää 

minkäänlaista kritiikkiä, koska salaisen poliisin kuulusteluun joutuminen säilyi uhkana läpi koko 

neuvostokauden. Pyhistä asioista voitiin kuitenkin keskustella, kunhan sävy oli positiivinen ja 

kunnioittava. 

Toisena kulttuuriin kuului maallinen eli uskonto, takapajuisuus, köyhyys, maaseutu, porvaristo ja 

tsaari.18 Näistä saattoi esittää kritiikkiä ja propagandajulisteissa nimenomaan pitikin hyökätä 

uskontoja, juoppoutta ja monia muita asioita vastaan. Maalliset aiheet olivat puolueen määrittelemiä 

                                                           
15 Kivinen 1998 s. 211 
16 Kivinen 1998 s. 224 
17 Kivinen 1998 s. 222 
18 Kivinen 1998 s. 222 
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ja kansalainen tiesi olevansa turvallisilla vesillä niitä kritisoidessaan. Tietenkään hänellä ei ollut 

kädessään muistilistaa turvallisista aiheista, mutta vuosien altistus tietynlaiselle propagandalle 

opettaa ihmisille mistä on soveliasta puhua. 

 Kolmantena piirteenä oli negatiivinen pyhä eli tabu. Siihen kuuluivat esimerkiksi NKVD 

(sisäasiainministeriö), kaaos, nomenklatuura (puolue-eliitti) ja todellisuuden demonisointi (jatkuva 

sodan uhan ylläpitäminen).19 Bolsevikkien pyrkimys luoda yhteiskunnallinen utopia oli johtanut 

kielteisiin tuloksiin, mutta asiasta ei voinut puhua lainkaan. Ne eivät kuuluneet puolueen virallisiin 

pyrkimyksiin, mutta olivat reaalimaailmassa läsnä. Lehdistössä ja julisteissa ei kerrottu mitään 

salaisen poliisin suorittamista pidätyksistä tai puolue-eliitin hulppeasta elämästä, mutta kansalaisilla 

oli asiasta siitä huolimatta omat epäilyksensä. 

Emile Durkheimin klassikossa ”Uskontoelämän alkeismuodot” tarkastellaan pyhää ja maallista. 

Soveltamalla Durkheimin ajatuksia, pystyn käyttämään niitä apuna neuvostoliittolaisten julisteiden 

tutkimisessa. Durkheim katsoo pyhää olevan yhteisön arvossa pitämät fyysiset asiat kuten kivi, puu 

tai lähde. Sen lisäksi käsin koskemattomat asiat kuten riitit ovat myös pyhän ilmentymiä. 20 

Neuvostokontekstissa valtiolliset tunnukset edustavat fyysistä pyhää ja esimerkiksi toisen 

maailmansodan voitonpäivän juhlat riitin kaltaista pyhää. Durkheimin mukaan maallinen ei voi olla 

kosketuksissa pyhän kanssa eli esimerkiksi heimon hyljeksimä ei saa käsitellä uskonnollisia 

esineitä.21 

Kirjassaan Kivinen käsittelee neuvostokulttuuria käyttäen monissa tilanteissa apuvälineenään 

kolmiomallia. Esimerkiksi bolsevikkien suhtautumisessa tieteeseen voidaan havaita kolme kärkeä, 

joista tiede on pyhä, uskonto on maallinen ja todellisuuden demonisointi on tabu. Bolsevikkien 

omissa julkaisuissaan tieteellisyyttä korostettiin keskeisenä keinona murtaa uskontojen lumous ja 

vapauttaa kansat. Kivisen mukaan heille tiede ei tarkoittanut pelkkää laboratoriotutkimusta 

luonnontieteellisistä ilmiöistä, vaan kokonaan uusia tieteenaloja kuten ”tieteellinen kommunismi”, 

”tieteellinen ateismi” ja ”tieteellinen politiikka”. Tästä johtuen valtio saattoi toimissaan ainoastaan 

onnistua, sillä onhan asia tieteellisesti todistettu. Ihannoivaa suhtautumista tieteeseen oli tosin 

edustanut osa venäläisestä älymystöstä jo 1800-luvun lopulla.22 Valtio pyrki muodostamaan 

kansalaisilleen totalitäärisen maailmankatsomuksen, jossa kaikki johtavat puolueen näkemyksiin. 

Koska puolue kannattaa tiedeuskoa, kaikkien pitää kannattaa tiedeuskoa. 

                                                           
19 Kivinen 1998 s. 223 
20 Durkheim 1980 s. 56 
21 Durkehim 1980 s. 58 
22 Kivinen 1998 s. 225 
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Yhteiskuntaan liittyi kuitenkin epäonnistumisen mahdollisuuksia, ja nämä neuvostoliittolaisessa 

kontekstissa piti yhdistää uskontoon ja kansanperinteen uskomuksiin. Venäjän talonpoikaisluokan 

kulttuurin rakennuspilarina oli ollut kristinusko jo 1500-luvulta lähtien, mutta siinä yhdistyivät 

kristilliset ja pakanalliset vaikutteet. Esimerkiksi pakanalliset juhlat ja rituaalit muokattiin 

kristilliseen traditioon sopiviksi. Talonpojat tiesivät hyvin niukasti kristinuskon opinsisällöstä ja 

heille ikonien palvontaan liittyikin taianomaisuutta. He myös nimesivät maatilan rakennuksille ja 

luonnolle omat henkiolentonsa.23  

 

 

Kuva 2 Markku Kivinen "Bolsevikkien pyhän ensimmäinen aspekti: tiede." 24 

 

Edellä kuvailtuun sekoitukseen kristinuskoa ja pakanauskoa sosialistien piti siirtää 

yhteiskunnallisessa kokeilussa ilmenneet ongelmat. Puolueen piti myös löytää syylliset, jotta se ei 

menettäisi omia kasvojaan. Tieteellistä totuutta edustava taho on immuuni virheille ja niinpä 

virheellisiksi todettiinkin trotskilaiset, uskovaiset, porvarien kätyrit ja isänmaan petturit. Kivinen 

toteaa: ”Todellisuuden demonisointi on jyrkässä ristiriidassa tieteen arvojen, erityisesti 

universaaliuden ja organisoidun skeptisismin kanssa.”25 

Koska tiedeuskosta ei milloinkaan saanut löytää ongelmia, piti aina löytää uusia demoneita. 

Kommunisteja kannattanut Vladimir Majakovski tuleekin runossaan hienosti havainnollistaneeksi 

                                                           
23 Kivinen 1998 s. 227 
24 Kivinen 1998 s. 229 
25 Kivinen 1998 s. 229 
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asian: ”Vihollisten, lyötyjen, sijaan uudet kohoaa. Antaa tulla! Päänne päällä taivaat tuleen 

sytytämme.”26 

  

1.6 Metodit 
 

Teoksessaan ”Katseen voima – kohti visuaalista lukutaitoa” Janne Seppänen tarkastelee visuaalisen 

lukutaidon merkitystä suhteessa mainoksiin, esineisiin ja propagandaan. Käyttäessään termiä 

”visuaalinen järjestys”, hän viittaa elämään kuuluviin visuaalisiin säännönmukaisuuksiin ja 

toistoihin. Tietyt asiat, kuten vihaisen ihmisen ilmeen meistä jokainen oppii ymmärtämään 

eläessään muutaman vuoden ikäiseksi, mutta kulttuuristen yhteyksien tunnistaminen vaatii 

perusteellista pohdintaa. 

Yksilö ei pysty muuttamaan ihmisten puhumaa kieltä (ja odottamaan sen jälkeen muiden 

ymmärtävän häntä), jolloin kielestä muodostuu koko yhteisön sosiaalinen todellisuus. Kieli 

heijastelee todellisuutta, mutta myös rakentaa sitä.27 Yhteiskunnallisen ilmiön edessä annamme sille 

tietyn nimen ja sen sävy vaikuttaa suhtautumiseemme kyseiseen asiaan. Esimerkiksi voimme 

yhteiskunnallisissa teksteissä kirjoittaa köyhyydestä ”köyhyytenä” tai ”hyvinvointivajeena”. 

Samasta asiasta kirjoitamme, mutta ”köyhyys” näyttää ”hyvinvointivajetta” raskaammalta. 

”Hyvinvointivaje” taas kuulostaa keinotekoiselta ongelman peittelyltä. 

Seppäsen mukaan kuvan sanomaa ohjataan osuvalla kuvatekstillä haluttuun suuntaan. Täysin samat 

sanat saavat erilaisia merkityksiä kuvakulmaa vaihtamalla, jolloin propagandisteille nämä seikat 

ovat tärkeitä tunnistaa. Myös demokraattinen valtio vahtii tarkasti katukuvan visuaalista järjestystä 

esimerkiksi siivoamalla roskat kaduilta, kaatamalla lahonneet puut, siirtämällä päihdeongelmaiset 

syrjempään ja päättämällä millaiset mainokset sallitaan.28 Lainvalvojien tehtävänä on tietää mitä 

kaduilla tapahtuu ja puuttua laittomuuksiin. Neuvostoliiton kaltaisessa totalitäärisessä 

yhteiskunnassa valvonta oli huomattavasti tarkempaa ja rikkomusten seuraukset ankarampia. 

Seppänen kertoo joidenkin ihmisten omaksuneen niin täydellisesti yhteiskunnan näkyvät tavat, että 

heidän sisälleen on rakentunut ”jämerä vartija”. Tällainen ihminen saattaa vapaaehtoisesti luopua 

palasta yksityisyyttään ja ojentaa tyhjän laukkunsa kaupan kassan nähtäväksi. Hän on sisäistänyt 

                                                           
26 Kivinen 1998 s. 228 
27 Seppänen 2001 s. 21 
28 Seppänen 2001 s. 42 
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valvovan katseen periaatteen omaan menettelyynsä.29 Propagandajulisteissa pyritään täysin samaan 

päämäärään – riittävän monen altistumisen jälkeen kansalainen alkaa elää niiden esittämien 

ihanteiden mukaisesti. Hänen sisäinen ”jämerä vartijansa” on herännyt ja vaatii kieltäytymään 

alkoholista ja tupakasta.  

Seppänen painottaa miten mahdollisuus kuvata ihmisiä liittyy kiinteästi valtaan. Hänestä tavallinen 

kansalainen altistuu esimerkiksi tavarataloon mennessään valvontakameroiden läpitunkevalle 

katseelle, ja se kertoo nimenomaan tavaratalosta vallankäyttäjänä. Heillä on oikeus kuvata sinua 

ostaessasi arkisia tuotteita.30 Osa propagandajulisteista oli valtavia kuvakollaaseita, jotka 

perustuivat valtion edustajien ottamien valokuvien yhteen liittämiseen. Tavalliset kansalaiset 

esiintyivät arkisissa vaatteissaan, eikä kadulla julisteeseen törmäävä voi tietää onko tilanne 

lavastettu vai spontaanisti kuvattu jossain laajan Neuvostoliiton alueella. Ikuisen vakoilun pelolla 

yritetään herätellä ”jämerää vartijaa”. Alla olevassa julisteessa havainnollistetaan kyseistä 

tekniikkaa ylistämällä sosialismin oppi-isiä kansalaisten keskuudessa. 

 

 

Kuva 3 Gustav Klutsis - "Nostakaa korkeammalle Marxin, Engelsin, Leninin ja Stalinin lippu!"  31 

 

 

                                                           
29 Seppänen 2001 s. 44 
30 Seppänen 2001 s. 165 
31 Library.brown.edu 
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Työssäni analysoin kuvia käyttämällä semiotiikkaa apuvälineenäni. Semiotiikka on merkkejä kuten 

kirjoitusta tai kuvia tutkiva tiede ja se on erityisen kiinnostunut millä symbolit muodostavat 

tietynlaisen merkityksen. Kuvan tulkinnan keinoja on lukuisia, ja niistä indeksisyys on yksi 

helpoimmin käsitettävistä. Se viittaa kuvassa esiintyvään ilmeiseen syy-seuraus-suhteeseen kuten 

veri yhdistyy loukkaantuneeseen henkilöön tai kadulla yksistään vierivä rengas auto-

onnettomuuteen. Täysin varmaksi todisteeksi indeksisyyttä ei kannata luulla, sillä veri saattaa olla 

myös teatteriryhmän käyttämää tekoverta.32 

Semiotiikan parissa motivoituneisuus tarkoittaa miten selkeästi kuva on esitetty ja miten 

tunnistettavasta kohteesta on kysymys. Motivoitumattomuus luonnollisesti toimii vastakohtana eli 

kohde on epäselvästi esitetty.33 Esimerkkinä sana ”Stalin” on vähiten motivoitunut, jonkin verran 

motivoituneempi on piirrosta Stalinista ja kaikkein motivoitunein on tarkka valokuva Stalinista. 

Julisteet hyödyntävät kaikkia motivoituneisuuden tasoja.  

Propagandajulisteissa esiintyy esimerkiksi urheilukentillä treenaavia juoksijoita. Tähän liittyvä 

denotaatio tarkoittaa kuvan ilmeisiä merkityksiä eli juoksija koetaan ja tunnistetaan urheilijaksi. 

Tämä on kuvantulkinnassa helpoin osuus, mutta konnotaation havaitseminen vaati katsojalta 

enemmän. Seppäsen mukaan: ”Konnotaatio kuvaa vuorovaikutusta, joka syntyy, kun merkki kohtaa 

käyttäjiensä tuntemukset tai mielenliikkeet sekä kulttuuriset arvot.”34 Konnotaatio tarkoittaa 

urheilijaan liitettyjä ominaisuuksia kuten sitkeyttä, fyysistä voimaa, kilpailuviettiä ja 

päämäärätietoisuutta. Samalla ne ovat kulttuurisia arvoja.  

Semioottisista työvälineistä myytti liittyy olennaisesti neuvostoliittolaisiin propagandajulisteisiin. 

Ne pyrkivät esittämään hyvät ja pahat asiat äärimmäisen kärjistyksen keinoin, ja esimerkiksi 

alkoholismin vastainen juliste, jossa hienossa ravintolassa lounastava herrasmies kieltäytyy 

tarjotusta viina-annoksesta, luo myyttiä raittiista, siististä ja kaikin puolin esimerkillisestä 

neuvostokansalaisesta. Roland Barthesin mukaan mistä tahansa asiasta pystyy luomaan myytin, 

vaihtamalla tapaa puhua kohteesta.35 Myytti toimittaa yhtä aikaa kahta erilaista tehtävää: se auttaa 

meitä ymmärtämään käsiteltävän asian ja toisaalta altistaa meidät ideologialle.36 Esimerkiksi juliste 

urheilevista nuorista havainnollistaa katsojalle urheilun olevan väylä fyysiseen terveyteen ja 

ajanviettoon saman henkisten ihmisten kanssa. Toisaalta katsoja omaksuu valtion vaalimaa 

                                                           
32 Seppänen 2001 s. 178 
33 Seppänen 2001 s. 180 
34 Seppänen 2001 s. 182 
35 Barthes 1973 s. 117 
36 Barthes 1973 s. 126 
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ideologiaa fyysisesti hyväkuntoisesta nuoresta, joka tuottaa menestystä isänmaalleen 

urheilukentillä. 

Metaforalla tarkoitetaan vertausta, joka on usein arkisuutensa vuoksi muuntunut vaikeasti 

havaittavaksi. Kertoessaan esimerkiksi ”pään tuulettamisesta” ei ihminen oikeasti avaa kallossa 

sijaitsevaa luukkua ja anna tuulen tuivertaa sisälle. Kyseinen omien ajatusten perusteellista 

pohtimista tarkoittava metafora on muuttunut kielessämme hyvin arkiseksi ilmaukseksi.37 

Neuvostokontekstissa vastaavaa löytyy esimerkiksi onnen ja menestyksen yhdistämisestä 

punatähteen. Symbolia esiteltiin niin suuressa mittakaavassa neuvostomenestyksen yhteydessä, että 

symbolia ei tarvitse erikseen selittää katsojalle. Hän ymmärtää urheilijan paidassa hohtavan 

punatähden yhdistyvän voimaan ja voittoon. 

Seppänen kertoo tutkimuksessaan Charles Forcevillen kolmiosaisesta teoriasta kuvan konteksteista. 

Kuvallinen konteksti liittää kuvan osaksi kaikkien katsojan aiemmin näkemien kuvien joukkoa. 

Esimerkiksi juliste neuvostoliittolaisesta keihäänheittäjästä yhdistyy kaikkiin aiempiin kuvallisiin 

esityksiin urheilijoista ja neuvostosymboleita vaatteissaan kantaneista ihmisistä.  

Lingvistinen konteksti tarkoittaa kuvatekstiä ja muita mahdollisia kuvan sisällä esiintyviä sanoja 

kuten CCCP. Neuvostokansalaiset ovat nähneet monesti tietyntyyppisiä iskulauseita julisteissa 

kuten ”Kaikkien ennätysten pitäisi kuulua meille”, jolloin he odottavat kontekstin mukaista tekstiä 

tälläkin kerralla. Lingvistiseen kontekstiin kuuluu myös tietty tapa asetella teksti 

propagandajulisteisiin, kirjainten koko sekä värivalinnat. 

Kolmas kuvaan liittyvä konteksti on kulttuurinen konteksti. Koska en ole elänyt Neuvostoliitossa, 

joudun työskentelemään paljon ymmärtääkseni käsiteltävään aiheeseen liittyvän yhteiskunnallisen 

keskustelun, sekä toiveet ja pelot.38 Siitä huolimatta runsaalla taustatiedon keräämisellä pyrin 

ymmärtämään konteksteja mahdollisimman hyvin. Kontekstit menevät myös päällekkäin 

esimerkiksi iskulauseen (lingvistinen konteksti) viitatessa alkoholismiin (kulttuurinen konteksti). 

Seppänen tiivistää: ”Visuaalinen lukutaito on kulttuuristen itsestäänselvyyksien haastamista ja 

merkityksen näkemistä siellä, missä merkitykset ovat kaikkein näkymättömimpiä. Visuaalinen 

lukutaito on – hieman paradoksaalisesti – näkymättömän tekemistä näkyväksi ja tiedetyksi.”39 

Elokuvan, valokuvan, taulun tai piirretyn julisteen analysoinnissa on kysymys Seppäsen esille 

                                                           
37 Seppänen 2001 s. 185 
38 Seppänen 2001 s. 188 
39 Seppänen 2001 s. 224 
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tuomasta asiasta. Tutkijan velvollisuuksiin kuuluu kuvan rakennuspalikoiden irrottaminen 

teoksesta, niiden käänteleminen ja tarkasteleminen. Purettuaan pieniin osiin kohteensa, hän voi 

esittää perustellun näkemyksensä siitä, miten kuva muodostui. 

 

2. Neuvostopropaganda 

2.1 Mihin perinteeseen propagandajuliste kytkeytyy? 

 

Neuvostoliittolainen propagandajuliste on helppoa nähdä lokakuun vallankumouksen lapsena, mutta 

juurensa se ulottaa vuosisatojen taakse venäläiseen perinteeseen. Neljä elementtiä vaikuttivat 

taustavoimina siihen, millaiseksi julisteperinne aikanaan muotoutui. Lubok-nimiset 

puukaiverrukset, ikonit, poliittiset satiirit ja ensimmäisen maailmansodan ponnisteluja agitoineet 

julisteet.40 

Lubok tarkoittaa lehmukseen kaiverrettuja kuvia, joita pystyttiin kopioimaan yhä uudelleen ja 

uudelleen. Termi lubok on saattanut tulla myös moskovalaisesta Lubianskajan aukiolta, jossa 

niinipuukaiverruksia myytiin yleisölle. Ensimmäiset lubok-kaiverrukset luultavasti tehtiin Kiovassa 

eurooppalaisen taiteen esikuvien mukaisesti. Kaiverruksissa yhdistyvät uskonnolliset teemat ja 

kansanperinteen tarustot.41 Kaiverrukset tulivat niin suosituiksi 1700-luvun lopulla, että materiaali 

piti vaihtaa puusta kupariin ja 1800-luvulla painosmäärien yhä kasvaessa siirryttiin litografiaan 

(kivipainatukseen). Puusta paperille tehdyissä kopioissa laatu heikkeni liian nopeasti ja tämä pakotti 

materiaalinvaihdoksiin.42 

                                                           
40 White 1990 s. 1 
41 White 1990 s. 1 
42 White 1990 s. 2 
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Kuva 4 – tuntematon tekijä, lubok Pietari Suuren hautajaisista. 43 

1700-luvulta peräisin oleva ja tuntemattoman tekijän valmistama lubok esittää hiirulaisia vetämässä 

kissaa tämän hautajaisiin. Kuva on tulkittu pilaksi Pietari Suuresta, sillä hänen hautajaisrekeään 

vetivät kahdeksan hevosta orkesterin säestämänä. Hiiret edustavat Pietari Suuren valloittamia 

alueita ja yksi niistä polttaa piippua. Tupakan laajamittainen myynti sallittiin Pietarin 

hallintokaudella. Myöhemmin lubokit käsittelevät suorapuheisemmin merkittäviä tapahtumia kuten 

Napoleonin hyökkäystä Venäjälle tai Krimin sotaa.44 

1900-luvun alussa perinteinen lubok-taide oli hiipumassa, mutta ensimmäisen maailmansodan 

alkaessa tsaarin Venäjän hallinto perustaa ”Väliaikainen lubok”-nimisen painotalon. Painotalossa 

työskenteli lukuisia taiteilijoita, joista osa teki myöhemmän uran neuvostoliittolaisia julisteita 

piirtäessään (esimerkiksi Vladimir Majakovski ja Dmitri Moor). Ensimmäisen maailmansodan 

aikaisissa lubokeissa vihollinen esitettiin pääkallojen ympäröimänä hirviönä ja omat joukot 

fyysisesti vahvoina ja karaistuneina sotureina. Samat teemat toistuvat myöhemmissä julisteissa.45 

Vielä vanhempaa perua ovat ikonit (kreikaksi eikon, tarkoittaa kuvaa), jotka toimivat palvonnan 

kohteina ja samalla opetuksina ortodoksisen uskon tärkeimmistä henkilöistä ja tapahtumista. Ikonit 

syntyivät Bysantissa mosaiikki- ja freskoperinteeseen nojautuen. Niitä käytettiin kirkkojen ja 
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luostareiden lattioiden ja seinien koristelussa. Kiovan Venäjä kääntyi ortodoksisuuteen vuonna 988, 

joka tarkoitti itäisten vaikutusten omaksumista. Ensimmäiset ikonimaalarit tuotiin Venäjälle 

Konstantinopolista asti, mutta melko nopeasti venäläiset kehittivät omaleimaisen ikoniperinteensä, 

joka on osoittautunut vuosisatoja kestäväksi.46 

Pietari Suuren uudistusten jälkeen ikonityylisiä kuvia tehtiin aiempaa enemmän myös maallisista 

hahmoista, mutta Neuvostoliitossa haluttiin kieltää neuvostotaiteen yhteys ikonitaiteeseen. Yhteys 

kuitenkin oli olemassa, sillä esimerkiksi punainen symboloi ikoniperinteessä uskonsa puolesta 

kuolleiden marttyyrien verta ja tulista uskoa. Ikonimaalarit yhdistivät systemaattisesti tietyn värin ja 

henkilön toisiinsa. Esimerkiksi Neitsyt Maria pukeutuu usein punaiseen viittaan.47 

Neuvostosymbolina toimi punatähti, johon myös rinnastuvat vallankumouksen puolesta kuolleiden 

veri ja heidän luja uskonsa sosialismiin. Neuvostojulisteissa työlaiset on kuvattu punaisella ja 

porvarit mustalla. 

 

Kuva 5 Viktor Deni ”Pyhä Yrjö ja L. Trotski.” 48 
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Erittäin selvänä ikonivaikutus näkyy Viktor Denin Trotskia käsittelevässä julisteessa vuodelta 1920, 

sillä Trotski on esitetty uskonnollisena hahmona. Tai pikemminkin Trotski on korvannut 

uskonnollisen hahmon Pyhän Yrjön ja istunut tämän valkean ratsun selkään. Pyhimyksen pyöreä 

sädekehä on vaihtunut tähdeksi ja ritarin kilpeä koristaa punatähti, jonka sisällä on sirppi ja vasara. 

Kristillisessä perinteessä Pyhä Yrjö edusti uskonsa puolesta 300-luvulla jaa. kuollutta pyhimystä. 

Tulessa liikkuva käärme symboloi silinterihatussaan porvareita ja sen kyljessä lukee 

”vastavallankumous”.  

Kolmantena pohjana neuvostoliittolaisille propagandajulisteille toimivat 1850-luvulta lähtien 

julkaistut venäläiset satiirilehdet. Varhaisin minkäänlaista merkitystä aikaansaanut lehti oli 1859 

perustettu Iskra (Kipinä) josta tuli seuraavalla vuosikymmenellä yksi suosituimmista satiirilehdistä. 

Piirrostyyliään ne lainasivat runsaasti eurooppalaisilta ja pohjoisamerikkalaisilta esikuviltaan.49 

 

Kuva 6 B. M. Kustodiev ”Invaasio.”  50 
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1900-luvun alussa Venäjällä oli jo satoja satiirijulkaisuita, joiden yhteenlaskettujen kopioiden 

määrä yltää vuosien 1905-1907 aikana peräti 40 miljoonaan kappaleeseen.51 Aikakauden 

yhteiskunnalliset julisteet ovat jo neuvostojulisteiden lähisukulaisia, sillä ne antavat hyvin 

suorapuheista kritiikkiä hallintoa kohtaan. Tämä johti monien julkaisuiden lyhytikäisyyteen 

sensuurin kiristäessä otettaan tsaarin vallan loppuaikoina.  

Kuvan 6 piirros julkaistiin 1905 satiirilehdessä Zhupel (Menninkäinen) viittauksena moskovalaisten 

työläisten mielenosoituksen väkivaltaiseen tukahduttamiseen.52 Tsaarinvallan viimeisinä vuosina 

väkivaltaisiksi äityneitä mielenilmauksia nähtiin useita ja esimerkkitapauksessa luuranko rynnistää 

verisin jaloin halki kaupungin. Juoksuasento on ihmiselle erikoinen, jättäen vaikutelman toisaalta 

tulevasta suuresta hirviömäisestä uhasta. Kuolema jättää kaiken tuhottuna taakseen (ihmiset ja 

savuavan kaupungin), kiiruhtaen yhä uusien uhrien kimppuun. Tämä kuva ei edes yritä 

hienovaraisten allegorioiden turvin verhota tsaarinhallintoa kohtaan esitettyä kritiikkiä.  

Neljännen ja kaikkein välittömimmän pohjan sosialistien julisteille antavat 1900-luvun alussa 

Venäjällä kehitellyt, valtion poliittisia tarkoitusperiä ajaneet julisteet. Varhaisimmat I 

maailmansodan sotaponnisteluita tukeneet julisteet otettiin melko välinpitämättöminä vastaan, 

mutta piirtäjät kehittivät tekniikkaansa ja kuvan 7 juliste oli todellinen menestys. 

 

Kuva 7 L. B. Pasternak ”Auttakaa sodan uhreja.” 53 
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Moskovan kaupunki otti yhteyttä L. B. Pasternakiin pyytäen tätä valmistamaan julisteen, joka 

herättelee venäläisten sympatioita sodassa haavoittuneita kohtaan. Hän käytti todellista sotilasta 

mallinaan ja vetosi menestyksekkäästi ihmisten auttamisen haluun. Julistetta levitettiin myös 

postikortteina ja jopa käärepaperina.54 Tsaaria juliste ei miellyttänyt, sillä häntä häiritsi 

venäläissotilaan esittäminen kärsivänä ja heikkona. Todellinen taistelija on kaikkea muuta. 

Alkuperäisen julisteensa Pasternak julkaisi alkuvuonna 1915, mutta kolme vuotta myöhemmin hän 

havahtui bolsevikkien ottaneen kuvan luvatta uudelleenkäyttöön. Tällä kertaa teksti oli muutettu 

muotoon ”Veren hinta” ja päämääränä oli kritisoida imperialistien käymiä sotia.55 

 

2.2 Neuvostopropagandan synty 

 

Neuvostoliittolaiset kommunistit joutuivat toimimaan tienraivaajina ja esimerkkeinä muille 

vallankumouksellisille sosialistisen valtion luomisessa. Vallankaappaus ja sisällissodalla vallan 

vakiinnuttaminen saivat Neuvosto-Venäjälle ja myöhemmin Neuvostoliitossa omaleimaisia 

piirteitä, joiden laaja ymmärtäminen edellyttää heidän propagandaansa perehtymistä. 

Neuvostoliittolaiset historioitsijat joutuivat suuren ongelman eteen, käsitellessään bolsevikkien 

suhdetta propagandaan. Toisaalta heidän piti painottaa miten taitavaa propagandaa Leninin 

bolsevikit tekivät, mutta samaan aikaan kansan piti valita heidät omasta halustaan. 

Neuvostomytologiassa kansa kääntyi bolsevikkien puoleen, koska he aidosti ajoivat sen asiaa. 

Todellisuudessa bolsevikkien voiton taustalla vaikutti monta seikkaa yhtä aikaa, eikä niiden 

painoarvoja pysty tarkasti erittelemään. Tiivistetysti he pystyivät tarjoamaan riittävän suurelle 

osalle kansaa näiden toivomia asioita ja käyttämään valtion organisaatioita kyllin tehokkaasti 

hyväkseen – voittaakseen sodan.56 

Bolsevikit olivat vastustajiaan parempia politikoinnissa ja propagandan tuottamisessa useista syitä 

johtuen. He olivat valmistautuneet vallankumoukseen vuosien ajan ja monet olivat aiemmin 

päätyneet vankileireille tai pakomatkalle. Näinä vuosina he julkaisivat kiellettyä painomateriaalia ja 

oppivat paremmin kansan tuen merkityksen kuin valkoista puolta johtaneet kenraalit, joiden 
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toimenkuva koostui käskyjen jakamisesta alaisilleen. Kahden taistelevan osapuolen taustat olivat 

siten hyvin erilaiset.57  

Leninin oppien mukaisesti talonpoikaiston oma kulttuuri oli täynnä vikoja ja heidät piti kasvattaa 

siitä pois. Tällainen ajattelumalli ei eronnut aikakauden muiden venäläisten intellektuellien 

näkemyksistä. Leninin johtamat kommunistit sisäistivät ideoiden hallitsemisen merkityksen ja 

katsoivat ihmisten olevan kykenemättömiä päättämään omista asioistaan. Puolueen pitää päättää 

heidän asioistaan ja niinpä propagandassa on lähtökohtaisesti mukana pyrkimys omaa etuaan 

tajuamattomien ihmisten kouluttaminen. Lenin määritteli propagandistin: ”Propagandisti käsittelee 

kysymystä työttömyydestä, jolloin hänen pitää selittää kriisin kapitalistinen luonne, syiden 

väistämättömyys modernissa yhteiskunnassa ja välttämätön tarve muuttaa yhteiskunta 

sosialistiseksi jne. Yhdessä sanassa hänen pitää esittää niin monia asioita, että niitä ymmärtää vain 

(suhteellisen) harvalukuinen määrä ihmisiä.”58 

Bolsevikit kokivat sanan ”propaganda” positiivisessa valossa, massakasvatuksen näkökulmasta. 

Heille oli täysin luonnollista järjestää yhteiskunnassa lukutaitokampanjoita, joilla he ”sivistivät” 

ihmisiä propagandistisin tekstein ja julistein. Erityisesti Leninin mukaan ihmiset ovat 

yhteiskunnallisesti ymmärtämättömiä, mikä nousee suurimmaksi esteeksi sosialismia 

rakennettaessa. Tämä erottaa bolsevikit aiemmista vallankumouksellisista kuten Ranskan suuren 

vallankumouksen tekijöistä. Kummatkin kumoukselliset tahtoivat tuoda valoa massoille. Molemmat 

myös katsoivat elävänsä uuden aikakauden alkua, mutta vain bolsevikeilla oli koko inhimillisen 

elämän kattava teoria, jotta kehitettiin jatkuvasti eteenpäin.59 

Propaganda ympäröi ihmisen kaikilla elämän osa-alueilla, ja bolsevikit katsoivat läntisten 

demokratioiden luonnollisesti toimivan oman propagandansa suhteen samoin. Lännessä kuitenkin 

moiset syytökset kiistettiin ja neuvostojohto tulkitsi tämän todisteeksi ”porvarillisen propagandan 

tehokkuudesta”. Länsimainen propaganda olisi siis peiteltyä ja piiloteltua eli kansalaisten 

petkuttamista. Sosialistinen propaganda on kansalaisten opastamista tiellä kommunismiin. Kaikesta 

petollisuudestaan huolimatta läntisestä propagandasta ammennettiin tietoa omiin 

käyttötarkoituksiin.60 Läntisen propaganda oveluus toimi myös selittävänä tekijänä, sille miten joku 

ei pystynyt näkemään sosialismin edistyneisyyttä. Hänen on oltava erittäin taitavan 

propagandakoneiston uhri. Tässä yhteydessä läntisellä propagandalla tarkoitetaan Länsi-Euroopassa 
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ja Yhdysvalloissa tuotettua materiaalia, joka kuvastaa länsimaista elämäntapaa. Esimerkiksi 

suosittuja muotivirtauksia ja elokuvia, mutta myös koulutusjärjestelmää, joka esittää 

markkinatalouden sosialismia parempana vaihtoehtona. 

Bolsevikkien filosofian ytimen Lenin julkaisi jo 1902 kirjassaan ”Mitä on tehtävä?”, jossa hän 

käsittelee puhdasoppista marxilaisuutta. Sisällissodan ja sen jälkeistenkin aikojen vaikeudet olivat 

niin massiivisia, että ihmisen täytyikin uskoa utopiaan – pysyäkseen bolsevikkina. Sodan jälkeisellä 

NEP-kaudella puolue keskittyi rakentamaan toimivan hallinto-organisaation tulevia poliittisia 

ratkaisujaan varten. Tänä aikana varsinainen ”propagandavaltio” sai syntynsä.61 Erikoisimpina 

propagandan levittämisen tekniikoina voi pitää valtion kustantamia propagandajunia. Junat 

kuljettivat propagandisteja Neuvostoliiton kaukaisiin kolkkiin opetusmateriaalin kanssa ja heidän 

tehtäväkseen jäi passiivisten talonpoikien kasvattaminen sosialismiin.62 

 

 

2.3 Propagandajulisteista vastanneet tahot 

 

Neuvostobyrokratialle oli leimallista perustaa runsaasti valtion virastoja ja organisaatioita, joiden 

toimintakenttiä vaihdeltiin tarpeen mukaan. Myös virastojen nimet saattoivat vaihtua useaan 

otteeseen ja sama pätee myös propagandajulisteita tuottaneisiin ja niiden sensuurista vastanneisiin 

tahoihin. Julisteita laati yhtä aikaa useampi taho, mutta käyn lävitse vain merkittävimmät 

vaikuttajat. 

Rosta Windows tarkoittaa 1918 perustettua taiteilijaryhmää, jonka tehtävänä oli valmistaa 

vallankumousta edistäviä julisteita. Käytän englanninkieliseen tutkimukseen vakiintunutta Rosta 

Windows-muotoa, koska taiteilijaryhmän nimeä ei ole suomennettu. Nimensä ryhmä otti venäjän 

lennätintoimistolta (ROSTA) ja Windows-sana (venäjäksi ikkuna on ”oкно”) johtuu heidän 

tavastaan kiinnittää julisteet liikkeiden ikkunoihin. Ryhmän päämaja sijaitsi Moskovassa, mutta 

nopeasti valtio päätti perustaa haarakonttoreita ympäri Neuvosto-Venäjää. Rosta Windowsin 

tehtäviin kuului julisteiden valmistamisen ohessa kerätä informaatiota sanomalehtiä varten ja 

tarkkailla mitä lehdistö kirjoitti. Vuosien mittaan tehtävien määrä kasvoi, ja Rosta Windowsin 

työntekijät myös valmistivat materiaalia radiota varten.63 Viimeiset julisteensa ryhmä julkaisi 
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tammikuussa vuonna 1922.64 Tämän jälkeen julistetyötä jatkoi muun muassa Glavpolitprosvet eli 

tasavallan keskuskomitea poliittiselle kasvatukselle.65 

Rosta Windowsin roolin peri Tass Windows vuonna 1941. Nimensä Tass-taiteilijaryhmä otti 

Neuvostoliiton lennätintoimistolta (TASS) ja Windows juontuu vanhasta perinteestä laittaa julisteet 

ikkunoihin. Ryhmä koottiin julisteiden valmistamiseen toisen maailmansodan ponnisteluita 

varten.66 Näiden lisäksi neuvostohistoria kattaa suuren määrän julisteita valmistaneita julkaisijoita, 

joista volyymiltaan yksi tärkeimmistä oli Venäjän tasavallan julkaisutalo (Gosizdat)67.  Pienempiä 

toimijoita olivat esimerkiksi Latvian tasavallan julkaisutalo (Latgosizdat) ja Harkovin julkaisutalo 

(Mistetstvo Harkov).68 

Taiteilijat käyttivät harkintaansa ja itsesensuuria piirroksia laatiessaan, mutta valtion viralliset 

instanssit lopulta varmistivat sallitun piirroksen rajan. Neuvostoliitossa perustettiin 1922 

kirjallisuus- ja julkaisutoiminnan päävirasto (Glavlit) valvomaan kirjailijoiden ja taiteilijoiden 

julkaisuja. Sensurointityöstään suoraan kommunistisen puolueen keskuskomitealle vastuussa ollut 

virasto lakkautettiin Neuvostoliiton hajotessa 1991.69  

 

2.4 Propagandan keinot julisteissa 
 

Jokaisesta julisteesta löytyy omanlaisiaan yksityiskohtia, mutta tietyt retoriset keinot toistuvat 

propagandajulisteissa niin yleisesti, että niitä on syytä käsitellä erikseen. Seuraavat propagandan 

tekniikat ovat retorisina keinoina hyvin vanhoja, eikä venäläisten propagandistien tarvinnut keksiä 

niitä ensimmäisinä. Propagandan keinoissa ja mainoksen keinoissa on hyvin paljon samaa ja 

käytännössä sekä julisteiden sanomaa että kulutustuotteita pystyy myymään ihmisille soveltamalla 

tiettyjä tekniikoita. 

Positiivinen yleistys aiheutetaan yhdistämällä ihmisten jo entuudestaan positiiviseksi kokema asia 

(esimerkiksi ahkeruus) ja propagandistin haluama asia (juomisen lopettaminen) toisiinsa.70 

Tekniikkaa voidaan hyödyntää edistettäessä politiikkaa, joka ei kerro koko totuutta. Toteamalla 
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puoluejohdon tekevän tiettyä toimintaa ”kommunismin nimissä”, positiivisella yleistyksellä voidaan 

hakea oikeutus mille tahansa. 

Siirrossa-nimisessä tekniikassa propagandisti esittelee uuden asian olevankin auktoriteettihahmon 

hyväksymää, millä pyritään lievittämään ihmisten mahdollista vastarintaa.71 Kommunistien 

julisteissa saatettiin kertoa, miten puolueen harjoittama politiikka on itsensä Leninin mieleistä, 

vaikka Lenin oli jo kuollut. Tärkeintä onkin vastarinnan murtaminen Neuvostoliiton ikonista 

perustajaa ja sosialismin ideologia kunnioittaen. 

Todistajanlausunnolla tarkoitetaan arvostetun henkilön antamaa lausuntoa, jota voidaan siteerata 

yhä uudelleen ja uudelleen. Näin kyseisen henkilön asemaa hyväksikäytetään, pyrkien 

vakuuttamaan muut ihmiset toiminnan tarpeellisuudesta. Tavalliset kansalaiset voivat kokea 

auktoriteetin mielipiteen omanaan ja tukeutua siihen. Mitä paremmin pystyy samaistumaan 

siteerattavaan henkilöön, sen todennäköisemmin propaganda tehoaa. Esimerkiksi sodan kurjuudesta 

kärsineen on helpompi samaistua toisen sodasta kärsineen näkemyksiin kuin ainaisessa 

yltäkylläisyydessä ja rauhassa eläneen.72 

Tavallisia ihmisiä hyödynnytetään julisteissa todisteina suuren enemmistön kannasta kulloisenkin 

asian puolesta.73 Neuvostoliiton kaltaisessa totalitaarisessa valtiossa julisteisiin ei tarvitse lisätä 

kuvatekstiä ”paikallisen lääkäriliiton tutkimuksen mukaan urheilu edistää terveyttäsi”, vaan teksti 

saa olla paljon julistavampi kuten ”kaikkien ennätysten pitäisi kuulua meille”. Tavallisten ihmisten 

hyödyntäminen julisteissa tuo asian lähemmäksi neuvostokansalaista ja lisää heidän 

velvollisuuttaan osallistua haluttuun toimintaan. 

Hevosvankkureiksi kutsutulla tekniikalla pyritään vakuuttamaan vastaanottajansa propagoitavan 

menettelyn yleisyydestä, jolloin hänelle tulee kiire hypätä mukaan kyytiin eli symbolisiin 

hevosvankkureihin.74 Urheilujulisteen lause ”kaikkien ennätysten pitäisi kuulua meille” toimii myös 

hevosvankkureina, sillä monet ovat jo osallistuneet neuvostourheilun edistämiseen – miten katsoja 

aikoo edistää sitä? Osallistumiseen kannustamisen lisäksi tekniikalla pyritään herättämään pelkoa, 

sillä eihän katsoja halua jäädä pois kaikkien muiden suosimasta toiminnasta. 

Vastapuolen avoin haukkuminen tähtää solvaamisen keinoin omien tarkoitusperien ajamiseen. 

Kulutustavaran markkinoinnissa vältellään kilpailijan nimen mainitsemista, mutta poliittisessa 
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propagandassa tilanne on päinvastainen.75 Eräissä neuvostojulisteissa yhdistetään uskonnollisuus ja 

alkoholismi toisiinsa iskulauseen ”alas uskonnollisten juhlien kanssa” saattelemana. Uskovaiset 

syyllistetään juopoiksi, jotka joutilaina viettävät maaseudulla juhliaan.  

Syntipukkiteoriassa laitetaan mutkat suoristamalla kohde syytettyjen penkille ja tämän vastuulle 

kaadetaan kulloinenkin ongelma.76 Esimerkiksi uskonnon syyttäminen kansaa riivaavasta 

alkoholismista toimii syntipukkiteoriana. Argumenttina ”uskonto johtaa alkoholismiin” ei kestä 

kriittistä tarkastelua, mutta sosialistien arkkivihollisen linkittäminen juopotteluun toimi kuitenkin 

periaatteella ”kaksi kärpästä yhdellä iskulla”. Hehän tavoittelivat sekä uskontojen hävittämistä että 

alkoholismin kitkemistä. 

 

3. Terveyden edistäminen julisteiden keinoin 

3.1 Alkoholi propagandajulisteissa 
 

Alkoholinkulutuksella on venäjällä vuosisataiset perinteet, joista kansainvälisesti tunnetuksi on 

tullut reipas tervehdys ”Za drovie!”. Se tarkoittaa ”terveydeksi” ja lausetta toisellaan ennen 

vodkalasin tyhjentämistä. Neuvostoliiton aikana alkoholi jatkoi asemaansa kulttuurin keskiössä ja 

sosiaalisten suhteiden vahvistamisessa. Sopimukset piti vahvistaa juhlamaljoilla ja kylään 

mentäessä vieraille luonnollisesti tarjottiin alkoholipitoisia juomia. Kieltäytyminen tulkittiin 

kiittämättömyydeksi isäntäväen vieraanvaraisuutta kohtaan ja suurien alkoholimäärien nauttiminen 

katsottiin todisteeksi fyysisestä suorituskyvystä. Miehet joivat vodkan laimentamattomana, kun taas 

naisille sallittiin laimennetut versiot.77 

Friedrich Engelsin käsityksen mukaan kapitalistinen sorto on aiheuttanut tilanteen, jossa työn 

fyysisten rasitusten runtelema proletariaatin edustaja raahautuu kotiin ja kaipaa kipeästi virkistystä. 

Kurjissa asunnoissa ja likaisessa ympäristössä virkistys tarkoittaa alkoholin juomista. Juopumus ei 

näissä olosuhteissa tarkoitakaan pahetta, vaan olosuhteiden väistämätöntä seurausta. Sosialistisessa 

yhteiskunnassa työläisestä pidetään niin hyvää huolta, ettei hänen tarvitse turvautua juopotteluun 

unohtaakseen arkensa.78 
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Bolsevikit katsoivat hävittävänsä alkoholismin nopeammin, mikäli propagandan keinoin hyökätään 

sitä vastaan, ja joulukuussa 1917 perustettiin alkoholismin ja uhkapelaamisen vastaisen taistelun 

komissariaatti. Propagandaan tuli myös hurmoshenkisiä piirteitä, esimerkiksi Lev Trotskin 

paljastaessa amerikkalaisessa lehdessä toimittajalle, kuinka kääntyminen kommunistiksi sai hänet 

luopumaan juopottelusta.79 

Yksi tärkeimmistä hahmoista neuvostopropagandan alkuvaiheissa oli Vladimir Majakovski (1893 – 

1930), joka totesi Neuvostoliiton kaipaavan ihmishenkeä nostattavaa taidetta. Tämän vastakohtana 

toimisivat kuolleisiin mausoleumeihin jäätyneet teokset, joista kukaan ei pysty löytämään 

inspiraatiota elämäänsä.80  

Majakovski katsoi taiteensa edustavan kommunistista futurismia, mihin kuului perinteisten 

sääntöjen hylkääminen, valtasuhteiden päälaelleen kääntäminen ja geometristen kuvioiden 

hyödyntäminen. Runoillaan, näytelmillään ja julisteillaan Neuvostokansan tuntemaksi nousseen 

Majakovskin ura lähti laskuun 1920-luvun lopulla, valtion suhtautuessa aiempaa kriittisemmin 

avantgardistiseen taiteeseen. Kollegat ja puoluejohto eivät osallistuneet hänen 1928 järjestämäänsä 

taidenäyttelyyn ja suosio oli mennyttä.81  

  

                                                           
79 White 1996 s. 17 
80 Callow 2011 s. 20 
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Kuva 8 Vladimir Majakovski & Aleksandr Rodchenko ” Trehgornoe olut -sen avulla pääset eroon huonosta 
viinasta ja pontikasta”. 

Majakovskin ja Aleksandr Rodchenkon juliste vuodelta 1925 toimii esimerkkinä Neuvostoliiton 

päihdepolitiikan ristiriitaisuudesta. Kuvassa 8 mainostetaan Trekhgornyn oluen ylivertaisuutta 

kotitekoiseen olueen ja pontikkaan nähden.83 Majakovski ja Rodchenko mainostivat valtion 

yrityksen olutta ja samaan aikaan toiset propagandistit tekivät alkoholin juomisen turmiollisuudesta 

varoittavia julisteita. Siitä huolimatta he kaikki olivat valtion virallisen propagandakoneiston 

palveluksessa.  

Valtio halusi vähentää kotitekoisten juomien kulutusta niistä aiheutuneiden myrkytyskuolemien ja 

verotulojen menetysten vuoksi. Tätä taustaa vasten on mahdollista ymmärtää alkoholipolitiikan 

ristiriitaisuudet. Vaikka valtio tahtoi ohjata ihmisiä valmistamiensa juomien kuluttajaksi, 

alkoholismista kuitenkin haluttiin eroon sen aiheuttamien yhteiskunnallisten haittojen vuoksi. 

                                                           
82 Snopkov & Snopkov & Shklyaruk 2010 s. 55 
83 Snopkov & Snopkov & Shklyaruk 2010 s. 55 
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Kuva 9 Tuntematon tekijä "Voittakaa kulttuurivallankumouksen vihollinen!" 

Vuonna 1930 julkaistu kuva 9 propagoi: ”Voittakaa kulttuurivallankumouksen vihollinen!” Tausta 

on keltainen, keskellä sijaitsee suurikokoinen viinapullo ja sen päältä kulkevat mustat ympyrät.85 

Ympyrän konnotaatio on torjuva kieltomerkki, joka vaatii katsojaa pysähtymään. Taiteilija on 

varmistanut katseen seisahtuvan ”kieltomerkkiin”, sillä taustalle on piirretty pelkkää keltaista 

seinää. Julkaisuajankohta (13 vuotta sosialistisen vallankumouksen jälkeen) mahdollisti käyttää 

uskottavalla tavalla melko tuoreeseen vallankumoukseen liittyvää retoriikkaa. Bolsevikkien 

poliittinen vallankumous on ensimmäinen asia, mitä seuraavat vallankumoukset elämän kaikilla 

osa-alueilla. Juomiseen puuttuminen merkitsee kulttuurivallankumousta. Pyhän asemaan noussut 

kulttuurivallankumous koskettaa jokaista ihmistä, sillä raittiiden velvollisuudeksi muodostuu 

muiden johdattaminen raittiuteen. Totaalinen juliste ei salli vaihtoehtoa, että kansalaiset 

kamppailevat hieman kulttuurivallankumouksen vihollisia vastaan, vaan sota pitää voittaa. Whiten 

mukaan neuvostojohto tiesi taistelusta tulevan vaikeata, koska esimerkiksi julkisella paikalla 

                                                           
84 Snopkov & Snopkov & Shklyaruk 2010 s. 65 
85 Snopkov & Snopkov & Shklyaruk 2010 s. 65 
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esiintymisestä humalassa pidätettiin 1920-luvun lopulla noin 2 miljoona kansalaista vuosittain. 

Maaseudulla pitkien välimatkojen vuoksi miliisit eivät edes ehtineet pidättää humalaisia 

kansalaisia.86 

 87 

Kuva 10 Viktor Deni "Alas kirkollisten juhlien kanssa!" 

Viktor Denin kuva 10 vuodelta 1929 vaatii ”Alas kirkollisten juhlien kanssa!”. Kuvassa kaksi 

miestä hoipertelee eteenpäin pullo kourassa ja taustalla siintävät ortodoksikirkon sipulitornit. 88  

Kuvan reunoilla näytetään alkoholin seurauksia kuten päällekarkaus, liikenneonnettomuus, 

perheriita ja humalapäissään tehty kuusen salakaato. Kuva yhdistää uskonnollisuuden alkoholismiin 

eli ne molemmat ovat vallankumouksen vihollisia. Ne ovat siis maallisia asioita, joita vastaan voi ja 

kuuluukin hyökätä. Whiten mukaan talonpoikaiseen kulttuuriin Tsaarin Venäjällä kuuluikin runsas 

alkoholinkäyttö juhlapäivien yhteydessä.89  Kuvan pulloa pitelevän miehen kaulasta roikkuu risti eli 

juliste tekee kaikkensa linkittääkseen ongelmat toisiinsa. Propagandan uskottavuutta lisää 

merkittävästi sen edes jonkinasteinen todellisuuteen perustuminen. Kuvasta näkyy Neuvostoliiton 

erittäin kielteinen suhtautuminen uskontoon, vaikka ennen vuoden 1917 vallankumousta Lenin 

hyväksyi uskonnonvapauden, kunhan valtio ei mitenkään tue uskonnonharjoittamista.90 Julisteen 

                                                           
86 White 1996 s. 22 
87 Grigorian & Lafont 2007 s. 58 
88 Grigorian & Lafont 2007 s. 58 
89 White 1996 s. 8 
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syy-seuraus-yhteyden osoittaminen on kuitenkin propagandalle tyypillisesti ankaraa kärjistämistä ja 

liioittelua. Bolsevikit halusivat hävittää uskonnot Neuvostoliitosta, jolloin juoppoudesta 

varoittaminen kelpaa aseeksi. 

Neuvostoliiton alkoholipolitiikan taustalla oli verotulojen nostaminen viinan myynnillä, mutta 

sellaisen kaltaisesta tabusta piti vaieta.91 Mitään pyhää kuten puna-armeijan sotilasta tai puolueen 

johtoa ei ole julisteeseen piirretty, vaan se on pelkkä kavalkadi epäsuotavia tapahtumia. Juliste 

kritisoi humalassa tehtyjä väkivaltarikoksia, mutta samalla NKVD syyllistyi järjestelmälliseen 

väkivaltarikosten tekemiseen. Stalin myös vietti lähipiirinsä kanssa runsasta alkoholinkäyttöä 

sisältäviä juhlia ja antoi 1930 määräyksen vodkan tuotannon kasvattamisesta.  

Melko pian näiden julisteiden julkaisun jälkeen 1930-luvulla kehitettiin oppi stahanovilaisesta 

sosialistisen työn sankarista, joka uurastaa tehtailla, kaivoksilla ja maatiloilla. Ajatus perustuu 

Aleksei Stahanovin väitettyyn suoritukseen louhia kuuden tunnin työvuoron aikana 102 tonnia hiiltä 

Ukrainan neuvostotasavallassa. Määrä ylitti 14-kertaisesti tuotantonormin ja Stahanovin suoritus 

nostettiin virallisesti kaikkien neuvostokansalaisten esikuvaksi. Työläisiä painostettiin yhä 

suurempiin tuotantomääriin ja esimiestasoa vaadittiin muuttamaan työskentelytapoja, jotta 

ennätyksiä voitaisiin rikkoa lisää. Stahanovilaisuuteen kriittisesti suhtautuneiden työskentelyä 

vaikeutettiin, vaikka työpaikkojen ennätystehtailu käytännössä tehtiin muiden työläisten 

kustannuksella. Muut joutuivat avustamaan yhtä, joka pyrki ennätyksiin.92 

 

                                                           
91 Fox 2009a s. 83 
92 Service 2005 s. 217 
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Kuva 11 D. Bulanov "Isä, älä juo.”93  

                                                           
93 Sovietposters.com  
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D. Bulanovin kuvassa 11 vuodelta 1929 pieni poika katsoo kauhuissaan vodkalasiaan kohottavaan 

isänsä käteen.94 Käsi ja poika ovat kietoutuneet toisiinsa eriskummallisella tavalla, sillä isän käsi 

näyttääkin muodostuvan pojan oikeasta kädestä. Pojan vaatteet ja iho ovat väritetty harmaan 

sävyillä, mutta isän paidan hiha on sininen. Julisteen iskulause ”Isä, älä juo!” esittää lapsen hauraan 

toiveen anelevaan sävyyn. Iskulause herättelee katsojassaan mielleyhtymiä kaikista hänen 

tuntemistaan lapsista, jotka kärsivät vanhempiensa juopottelun takia. Anelu näyttää kuitenkin 

menevän hukkaan isän kohottaessa maljan kuvassa ylimmäksi. Näin paljastetaan mikä on juopolle 

tärkein asia maailmassa – uusi lasillinen. Täysin musta tausta yhdistyy synkkyyteen ja toivottomaan 

tulevaisuuteen. Toivoton tulevaisuus kuuluu isän lisäksi myös hänen lapselleen, jonka suun 

yläpuolella uhkaavasti heiluva vodkalasi voi kaatua.  

Alkoholistivanhempien kielteinen vaikutus lastensa turvalliseen ja tasapainoiseen kehitykseen oli 

tiedossa, sillä neuvostotutkimusten mukaan alkoholistien lapsilla on merkittävästi kohonnut riski 

aloittaa itsekin juominen nuorena.95 Kulttuurin maallista piirrettä edustava alkoholisti-isä toimii 

syntipukkina lapsensa kärsimykselle, koska muiden toimijoiden rooli on häivytetty. Tietenkin isä 

itse on vastuussa juomisestaan, eikä mikään virallinen taho vaadi häntä juomaan, mutta valtion 

linjaukset lisätä vodkantuotantoa verokertymän toivossa eivät edistä raittiutta. Pyhää edustavaa 

puoluejohtoa ei tietenkään voi virallisessa työssä piirtää julisteen taustalle osasyylliseksi isän 

alkoholismiin, joten hän saa jäädä syntipukiksi ja varoitukseksi muille. Juliste pyrkii 

havahduttamaan tulevatkin isät, jotta nämä miettisivät juomatapojaan sekä niiden soveltuvuutta 

lapsen kasvattamiseen.  

 

                                                           
94 Sovietposters.com 
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Kuva 12 Pavel Sokolov-Skalja "Stop. Viimeinen varoitus."  96  

                                                           
96 Snopkov & Snopkov & Shklyaruk 2010 s. 66 
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Pavel Sokolov-Skalyan kuvassa 12 vuodelta 1929 ”Stop – viimeinen varoitus!” juoppo mies kulkee 

pulloa pidellen kohti reunaa.97 Alkoholista kärsivän miehen varpaat ja sormet ovat liioitellun 

luisevat, vaatteiden ollessa repaleiset. Toisella jalallaan hän on jo astunut yli reunan, mutta katse 

säilyy edelleen tiukasti pullossa. Miehen ja pullon välinen kiintymyssuhde esitetään hyvin 

voimakkaana, sillä kuolemankaan porteilla juoppo ei pullostaan luovu. Kuvan taustalla siintää 

miehen perhe; kaksi lasta ja vaimo. He ovat riutuneen laihoja, jolloin alkoholin viitataan 

varastaneen perheen ruokarahat. Mies on kääntänyt selkänsä perheelle, mikä symboloi viinan 

valitsemista lasten ja vaimon sijasta. Ainutta pelastuksen mahdollisuutta tarjoaa järjestelmän vahva 

käsi, joka tarttuu juoppoa paidan kauluksesta ja koettaa raahata tämän takaisin muiden joukkoon. 

Vuotta aiemmin perustettiin ”Alkoholismin vastaisen kamppailun yhdistys”, joka linjauksensa 

mukaan auttaa valtiota kitkemään alkoholismin nopeasti esimerkiksi muuttamalla arkisia tapoja 

viettää aikaa. Sen lisäksi yhdistys kasvattaa kansalaisten tietoisuutta alkoholismin aiheuttamista 

haitoista sosiaalisiin suhteisiin ja työkykyyn.98 Julisteen vahva käsi viittaa pyhään järjestelmään, 

pyrkimyksenään toimittaa kansalainen hoitoon. Neuvostoliitto kehitti monia hoitomuotoja 

alkoholismin parantamiseksi kuten työterapian, jossa kuuden viikon hoitojakson aikana alkoholisti 

suoritti päivätyönsä normaalisti, mutta palasi yöksi sairaalaan. Näin estettiin ryyppyporukan iltaiset 

kokoontumiset ja samalla potilas maksoi tuloistaan 40 % sairaalalle ylläpitokustannuksia varten.99 

Järjestelmä saattoi määrätä ihmisen myös pakolliseen alkoholismihoitoon, mikäli hän vahingoitti 

työkuria, yleistä järjestystä ja sosialistista yhteisöä. Potilas määrättiin tiettyyn laitokseen yhdestä 

kolmeen vuotta ja paranemisen piti tapahtua työnteon ohessa. Alkoholismia hoidettiin myös 

ehdollistamisterapialla Ivan Pavlovin behaviorismiteorioiden hengessä. Potilaille annettiin 

pahoinvointia aiheuttavia lääkkeitä, minkä jälkeen he joutuivat haistelemaan ja maistelemaan 

alkoholia. Kielteisten kokemusten toivottiin jäävän pysyviksi ja ihmisten alkavan vältellä alkoholia 

siviiliin päästyään. Myös antabusta hyödynnettiin hoidon osana.100 Neuvostolääketieteessä oli 

tapana suhtautua alkoholismiin opittuna käyttäytymismallina, joka pystytään riittävän vahvalla 

ehdollistamisella muuttamaan.101 

 

 

                                                           
97 Snopkov & Snopkov & Shklyaruk 2010 s. 66 
98 White 1996 s. 23 
99 Andersson 1992 s. 446 
100 Andersson 1992 s. 447 
101 Andersson 1992 s. 449 
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Julisteessa hyödynnetään tavallisten ihmisten kärsimystä, sillä vastaavanlaisia alkoholismin kanssa 

kamppailevia perheitä löytyy Neuvostoliitosta miljoonia. Vaimo ja lapset ovat kuvassa osoituksena 

kaikesta siitä, minkä mies saattaa juopottelullaan menettää. Ihmisten yleisessä tiedossa täytyikin 

olla alkoholismin ja avioerojen välinen yhteys, sillä alkoholismi oli suurin yksittäinen avioerojen 

aiheuttaja. Muslimienemmistöisissä tasavalloissa alkoholin osuus eroihin ei ollut yhtä suuri kuin 

muualla Neuvostoliitossa, mutta joka tapauksessa merkittävä.102 

 

                                                           
102 White 1992 s. 42 
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Kuva 13 A. Mocin ”Ja ne yhä sanovat meitä sioiksi”103  
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A. Mocinin kuvassa 13 vuodelta 1958 kaksi sikaa laiduntaa vehreällä niityllä ja pöydän ääressä 

makaa sammunut mies. Siat eivät näytä kuravedestä nousseilta, vaan hyvinvoivilta ja puhtailta. Ne 

toteavatkin toisilleen ”Ja ne yhä sanovat meitä sioiksi”.104 Sian rooliin kuvassa pääsee ihminen, joka 

käyttää lautasta tyynynään ja läikyttänyt kalakeiton pöydälle. Vieressä seisoo alkoholipullo ja 

miehen nenä on muuttunut ryypiskelystä punoittavaksi. Huulet ovat turvonneet, silmän aluset 

roikkuvat ja hiukset ovat kaljuuntuneet. Hän ei päihtymystilaltaan pysty edes puhumaan, joten siat 

ovat häntä kyvykkäämpiä. Miehen kodista kuva näyttää ainoastaan pöytäliinan ja tuolin, jolloin 

katsoja päättelee loput. Konnotaatiot voivat kulkea kahteen suuntaan eli juopon koti on jo vuosia 

näyttänyt likaiselta sekasotkulta. Toinen tapa on ajatella, miten perheen vaimo kärsii miehensä 

sotkemisesta ja yrittää parhaansa mukaan pitää kodin puhtaana. Näin ollen mies häpäisee anti-

proletariaarisella käytöksellään perheensä yhteisen kodin.  

Julisteen tekniikka antaa puheenvuoro eläimille on erittäin harvinaista ja sikojen tapauksessa 

sisäisen ristiriidan saattelemaa. Sioilla on taipumus pureskella toistensa häntiä, kylpeä mudassa ja 

jopa syödä lajitovereidensa raatoja. Sellainen elämänmuoto on piirretty ihmisen yläpuolelle eli 

juopottelija pyritään nolaamaan yhteisön edessä. Jos kansalaisten asenne juopotteluun muuttuisi 

aste asteelta kielteisemmäksi, yhä harvempi kehtaisi tarttua pulloon.105 Erityisesti tämän toivotaan 

vetoavan aloitteleviin juomareihin, sillä vuosikaudet juoneisiin nolaaminenkaan tuskin tehoaa. 
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Kuva 14 Eugeni Abezkus "Mikä laulaen tulee, se viheltäen menee.”  106   
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Eugeni Abezkusin vuonna 1965 piirtämässä kuvassa 14 käsi heilauttaa vaivattomalla liikkeellä 

kolikot viinapullon pohjalle.107 Käsi on vertaus kenen tahansa juopon toiminnasta, joka tuhlaa 

ansaitsemansa rahat alkoholiin. Julisteessa pullon pohja on leikattu pois, mikä viittaa juomisen 

loputtamaan himoon. Näin kuva yrittää osoittaa katsojalleen, kuinka kohtuutta ei pysty 

saavuttamaan, eikä janoaan pysty tyydyttämään. On viisainta kieltäytyä juomisesta ja keskittyä 

työntekoon. Pullon reunat on piirretty vihreiksi, mikä yhdistyy vihreänväriseen lasiin, mutta myös 

myrkkyihin. 

Iskulause on kirjoitettu loppusoinnullisesti ja se suunnilleen vastaa suomalaista sananlaskua ”mikä 

laulaen tulee, se viheltäen menee”. Kirjaimellisesti käännettynä ”kun tänne tulee palkka, on 

välttämätöntä hoidella velat”. Kuvan mukaan päähenkilön saadessa kouraansa muutaman ruplan, 

häneen iskee vastustamaton himo käyttää rahat alkoholiin. Kuvassa esiintyvät ruplat ovat kaikki 

yhden ruplan kolikoita, mikä luultavasti selittyy esteettisellä yksinkertaisuudella. On selkeintä 

kuvata kolikoissa sama arvo ja rahan mitaksi soveltuu parhaiten yksi rupla. Mikäli kolikoiden 

arvolla tahdottaisiin kuvata suurinta mahdollista rahanmenetystä, olisi kuvaan voitu piirtää 10 

ruplan kolikoita.  

Juliste vetoaa ihmisen rationaaliseen puoleen ja saada katsoja tarkastelemaan rahankäyttöään. 

Neuvostojulisteissa tupakoinnin ja alkoholin kohdalla menetettyihin rahoihin vetoaminen on 

toistuva teema, jossa esimerkiksi vertaillaan kuinka paljon ruokaa olisi voinut ostaa juopotteluun 

hukatuilla rahoilla.108  

 

                                                           
107 Grigorian & Lafont 2007 s. 210 
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Kuva 15 Anatolii Braz "Varmista etteivät juomarit pääse sinun rakennustyömaallesi!"  109  
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Anatolii Brazin kuvassa 15 vuodelta 1972 varoittaa työmaalleen sammuneesta juoposta 

muurarista.110 Muurari makaa työnsä päällä vasemmassa kädessään muurauskauha ja oikeassa 

vodkapullo. Nenä punoittaa ja hattu on valahtanut sivulle. Tässäkin kuvassa ulkopuolinen käsi 

näyttelee tärkeää roolia, tällä kertaa paidan kaulukseen tarttuen ja luultavasti raahaten 

epäonnistuneen työmiehen hoitolaitokseen. Pyhää valtiovaltaa edustava käsi yrittää pelastaa 

maallisiin paheisiin (juomiseen) sortuneen kansalaisen. 

Julisteen iskulause kehottaa: ”Varmista etteivät juomarit pääse sinun rakennustyömaallesi”. 

Kirjaimellisesti julisteessa lukee: ”Huolehdi siitä, ettei mestari tule työmaallesi kaatamaan 

huiviinsa.” Mestariin viittaaminen voi tarkoittaa ironista sävyä, jossa rakennuksilla päihtyneenä 

harhaileva ja lopulta sammunut työmies saa ”mestarin” arvonimen kantaakseen. Kyse on siis 

juopon nolaamisesta. Toisaalta mestarilla voidaan tarkoittaa työmaata johtavaa rakennusmestaria ja 

hänen raittiudestaan pitää huolehtia. Norman Lowe osoittaa rakennusmestarin työlle olleen suuri 

tarve 1970-luvun Neuvostoliitossa, sillä massiivinen muuttoliike maalta kaupunkeihin pakotti 

perheet yhteisasuntoihin ja valtio pyrki muun muassa muuttorajoituksin hillitsemään asuntopulaa.111  

Katsojaa houkutellaan raittiuteen vetoamalla proletariaatin työmoraalin ja työtapaturmiin, sillä 75 – 

90 % työpoissaoloista johtui juomisesta. Arviolta noin 1 % työvoimasta oli jatkuvasti poissa 

tehtävistään juuri alkoholin vuoksi. Teollisuudessa sattuneista tapaturmista noin 50 – 60 % liittyivät 

työskentelyyn päihtyneenä, jolloin Neuvostoliitolle koituivat mittavat taloudelliset ja terveydelliset 

menetykset valtion laajuisesta alkoholismista. 112 
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Kuva 16 ”Alkoholijuomien tuotanto 1944-1985 (virallinen tilasto, miljoonaa dekalitraa).”  113 

 

Suoraa kyselytutkimusta siitä miten neuvostokansalaiset kokivat julisteet ja päättivätkö he muuttaa 

toimintaansa niiden pohjalta, ei ainakaan toistaiseksi ole tehty.114 Julisteiden ja ylipäänsä 

propagandan menestystä täytyy päätellä muiden aihetta sivuavien tutkimusten perusteella. Kuva 16 

alkoholijuomien tuotannosta Neuvostoliitossa ja kuva 17 alkoholin kulutuksesta Neuvostoliitossa 

kertovat alkoholin vastaisen propagandan tuloksista. Työni keskittyi ajallisesti vuosiin 1925 – 1970, 

minkä aikana sekä alkoholin tuotanto, että kulutus kasvoivat. 1970-luvulla Neuvostoliiton 

bruttokansatuote olisi ollut 10 % suurempi ilman laajalle levinnyttä alkoholiongelmaa.115 

Propagandajulisteiden tavoite alkoholismin kitkemisestä epäonnistui täydellisesti ja jopa kovasta 

kuristaan tunnetussa puna-armeijassa sotilaat myivät armeijan varusteita saadakseen vodkarahaa.116 

Valtion yhtäaikainen yritys tuottaa markkinoille halpaa vodkaa, ja painattaa varoittavia julisteita, 

johtivat juomisen lisääntymiseen. 

                                                           
113 White 1996 s. 41 
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Kuva 17 Vladimir G. Treml "Alkoholin kulutus henkeä kohti muunnettuna litroiksi 100 % alkoholia. Mukaan 

lukien virallinen alkoholi ja laiton kotitekoinen alkoholi."  117 

 

 

3.2 Tupakointi propagandajulisteissa 
 

Tupakoinnin terveyshaitat alkoivat käydä ilmeisiksi 1900-luvun alkupuolella, mutta siitä on pitkä 

matka savuttomaan kansakuntaan. Se on saatu huomata sekä lännessä, että idässä. Tupakoinnin 

vähentäminen tähtää yksilötasolla kyseisen ihmisen fyysisen kestävyyden kohentamiseen ja 

tupakoinnista johtuvien sairauksien kuten keuhkosyövän tai keuhkoahtaumataudin välttämiseen. 118 

Laajempana pyrkimyksenä on kuitenkin koko kansakunnan terveyden pelastaminen ja huoli 

armeijan suorituskyvystä. Mikäli altistuminen tupakalle alkaa kohdussa, johtaen lapsen pienempään 

fyysiseen kokoon ja jatkuen läpi koko elämän – voiko kyseisestä miehestä tulla hyvää sotilasta? Tai 

voiko tupakoiva äiti olla hyvä esikuva lapsilleen? 

Vladimir Lenin antoi luvan kansanterveyden komissariaatiksi nimetylle Nikolai Semashkolle ryhtyä 

toimenpiteisiin kansakunnan tupakoinnin vähentämisen puolesta vuonna 1920. Semashko ehdotti 

huomattavia rajoituksia tupakan kasvattamiseen Neuvosto-Venäjän alueella sekä ulkomaisen 

                                                           
117  Treml 1997 s. 27 
118 Starks 2009 s. 141 



45 
 

 
 

tupakan tuonnin täyskieltoa. Hänen mukaan valtion ei tule tukea terveydelle vaarallisten tuotteiden 

maahantuontia.119 Kansankomissariaattien tapaamisessa Semashkon kunnianhimoiset tavoitteet 

torjuttiin täysin, eikä enää edes Lenin osoittanut tukeaan hänelle. Semashkon ulottuville jäi 

mahdollisuus taistella tupakointia vastaan propagandan keinoin, mutta lähtökohta oli hyvin heikko. 

Tupakkafirmat jakoivat mainoksiaan huomattavasti enemmän kuin valtio osoitti varoja 

tupakoinninvastaiseen kampanjointiin.120 Tupakoitsijoiden määrä nousi Neuvostoliitossa hyvin 

korkealle tasolle, esimerkiksi 1927 peräti 68 % miehistä ja 45 % naisista oman ilmoituksensa 

mukaan tupakoi säännöllisesti.121  

Vaikka Semashko epäonnistuikin pyrkimyksissään vaikuttaa lainsäädäntöön, hän kuitenkin onnistui 

rajoittamaan tupakan lähettämistä sotilaille. Tosin 1920-luvun olosuhteissa sisällissodasta johtunut 

tupakan tuotannon lasku edisti rajoituksen läpivientiä.122 

 123 

Kuva 18 Tuntematon tekijä ”Luota minuun, työsi tule tehostumaan mikäli kävelet metsässä tunnin tai kaksi, 
sen sijaan että istuisit ahtaassa huoneessa raapien otsaasi ja polttaen paperossin toisensa perään.” 

 

 

                                                           
119 Starks 2009 s. 140 
120 Starks 2009 s. 142 
121 Fox 2009b s. 188 
122 Starks 2009 s. 143 
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Vladimir Leninin opetuksilla pyrittiin legitimoimaan yhteiskunnan minkä tahansa osa-alueen 

uudistukset, joten Lenin kelpasi myös agitoimaan tupakointia vastaan. Jälkipolville hänen 

suhtautumisestaan tupakointiin on säilynyt vain yksi sitaatti, mutta se kelpasi 1920-lukuiseen 

julisteeseen ”Luota minuun, työsi on paljon tuottavampaa, jos kävelet metsässä tunnin tai kaksi sen 

sijaan, että istut ahtaassa huoneessa hieroen otsaasi ja polttaen paperossin paperossin perään”. 124 

Sitaatin vieressä on Leninin kasvot sekä sirppi ja vasara. Propagandisti käyttää Leninin kommenttia 

todistajanlausuntoja legitimoidakseen tupakoinninvastaisen kampanjoinnin. Lenin on lisätty 

julisteeseen täysin mustana sivuprofiilina ja ainoastaan kaulus on valkoinen. Täten pyritään 

painottamaan viestin vakavuutta. Julisteeseen on myös mahtunut kansanterveyden komissariaatti 

Nikolai Semashko. Hänen kuvansa on pienempi ja myös sitaattinsa on lyhyempi, eikä hänen 

kuvansa alareunaa korista sirppi ja vasara. Kahden henkilön välinen valtasuhde tulee samalla 

selväksi. Semashkon sitaatti käsittelee terveydellistä aspektia ”jokaisen tupakoitsijan tulisi tietää ja 

ymmärtää, etteivät he vaikuta pelkästään itseensä, vaan myös muihin”. Kyseessä on hyvin 

varhainen varoitus passiivisen tupakoinnin vaaroista, jolla pyritään havahduttamaan tupakoitsijat 

välittämään läheistensä terveydestä. Sitaatin indeksisyys liittyy tupakoitsijaan ja hänen oletettuun 

piittaamattomuuteensa. Näin hänestä tehdään syntipukki muiden terveyden pilaamiseen eli hyvin 

epäisänmaalliseen toimintaan. Tämän päättelyketjun jälkeen neuvostokansalaisen pitäisi katkaista 

tupakkansa ja ryhtiä Leninin sanoin mieluummin ”kävelemään metsässä”. 

 125 

Kuva 19 Tuntematon tekijä "Meidän vaatimuksemme aikuisille!" 
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Vuonna 1930 julkaistu kuva 19 pyrkii myös herättelemään syyllisyydentunteita aikuisissa 

lukijoissaan. Kuvassa pioneerinuoret järjestävät mielenilmauksen, jossa he esittävät ”meidän 

vaatimuksemme aikuisille”.126 Aikuisia kielletään myrkyttämässä koti-ilmaa savulla, antamasta 

huonoa esimerkkiä sekä puhumasta tupakoinnin turmiollisuudesta – mikäli he itse polttavat. Lisäksi 

juliste muistuttaa miten pioneeri ei juo eikä polta. Kuvan konnotaatio on viinaan menevä ja 

tupakalta haiseva vanhempi, joka yrittää turhaan kieltää lapsiaan polttamasta. Tämä symboloi 

tekopyhyyttä ja kasvatusvastuun laiminlyöntiä. Uuden neuvostokansalaisen rakentaminen 

osoittautuu mahdottomaksi, jos vanhemmat kasvattavat lapsensa väärin. Kasvatuksessa avustaa 

myytti savuttomuutta vaativista nuorukaisista. Myytti pyrkii konkretisoimaan aikuisille, kuinka 

tekopyhää on tupakoida ja puhua tupakan vaaroista, mutta samalla myytti painaa katsojan mieleen 

ideologiaa terveellisestä uuden aikakauden ihmisestä. 

 

 

 

                                                           
126 Fox 2009b s. 191 
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Kuva 20 N. Ignatev "Tupakka - myrkkyä. Lopeta tupakointi!" 127 
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N. Ignatevin kuva 20 vuodelta 1957 muistuttaa tupakan olevan myrkkyä ja tavasta on syytä päästä 

eroon. Julisteen yläosassa kulkee teksti ”Viidestä tupakasta saatu nikotiini tappaa jäniksen ja 

sadasta tupakasta saatu nikotiini tappaa hevosen”. Tieteelliseen tietoon vetoamisella yritetään 

osoittaa tavan epäterveellisyys. Julisteen luvut saattavat pysäyttää katsojan pohdiskelemaan 

tupakointiaan, sillä melko pienet annokset riittivät koe-eläinten kuolemaan. Katsojan on vaikea 

päästä vahvistamaan tutkimuksen tietoja oikeiksi, mikä heikentää julisteen sanomaa. Julisteen luvut 

ovat kuitenkin oikeansuuntaiset, mutta eivät absoluuttisen tarkat.128 Katsoja luultavasti myös 

yllättyy hänelle esitetyistä luvuista ja tulkitsee niiden pätevän ainoastaan laboratorio-olosuhteissa ja 

nikotiinin tottumattomien koe-eläinten kohdalla. Vuosia tupakoinut tietää polttaneensa tuhansia 

savukkeita ja olevansa yhä hengissä. Hänelle ei olekaan annettu koepullosta kerralla sadan tupakan 

nikotiiniannosta. 

Värimaailmana musta yhdistyy synkkyyteen ja kuolemaan, mikä vaanii tupakoitsijaa. Kuolleet 

eläimet on piirretty hennoilla valkoisilla vedoilla, jolloin niistä syntyy hauras vaikutelma. Iskulause 

”tupakka – myrkkyä. Lopeta tupakointi!”, viittaa keltaisuudellaan myrkyllisyyteen ja tupakoitsijan 

kellastuneisiin kynsiin. Iskulause on kirjoitettu erittäin näkyvällä ja suurella fontilla, jolloin nopeasti 

vilkaisevan katsojan mieleen jää kaikkein tärkein ajatus ”lopeta tupakointi”. Tutkimustulokset 

lukeakseen hänen pitää siirtyä selvästi lähemmäksi, mitä kaikki eivät tee.  

Savukkeen palavasta kärjestä valuu mustaa tervaa, joka toimii metaforana savun pilaamille 

keuhkoille. Neuvostopolitiikan kaksijakoisuus toisaalta kehotti luopumaan tupakoinnista ja toisaalta 

kannusti siihen. Vuosina 1949, 1950 ja 1951 tupakkatuotteiden hintoja laskettiin yhdessä muiden 

kulutustuotteiden hintojen kanssa. 1950-luvulla Neuvostoliiton oma tupakkatuotanto vakiintui, sillä 

sisällissodan, kollektivoinnin ja toisen maailmansodan koettelemuksista oli kulunut jo riittävästi 

aikaa. Tupakointi juurtui yhä syvemmälle yhteiskuntaan ja tupakka koettiin eräänlaiseksi 

elintarvikkeeksi.129 

                                                           
128 Ncbi.nlm.nih.gov 
129 Bokarev 2009 s. 156 
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Kuva 21 Viktor Govorkov ”Sain sen mitä ansaitsinkin.” 130 
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Viktor Govorkovin kuva 21 vuodelta 1964 yhdistää monta pahetta toisiinsa.131 Oikeanpuoleinen 

herra symboloi laiskuutta, juoppoutta, tupakointia ja tappeluita. Tästä todistavat poskea peittävä 

laastari, suusta roikkuva tupakka, alkoholin punoittama nenä ja vaatimaton palkkasumma. Hän 

raapii hölmistyneen näköisenä päätään ja pitelee kädessään yhden ruplan seteleistä koostuvaa 

nippua. Miestä lähinnä oleva tuotantokäyrä osoittaa alaspäin, kuten hänen kasvonsakin. 

Vasemmanpuoleisen herran pään kohdalta kulkeva tuotantokäyrä on nousujohteinen, miehen 

vaatteet siistit, tupakkaa tai punoittavaa nenää ei ole ja hän tutkii kymmenen ruplan seteleistä 

muodostuvaa rahatukkoa. Miehen kiitollinen ilme ja kohonnut tuotantokäyrä ovat syy-seuraus-

suhteessa toisiinsa. Hyvin tehdystä työstä saa paremman mielen ja paremman palkan. Hän linkittyy 

kaikkiin aiempiin julisteisiin, uutisiin ja kuulopuheisiin stahanovilaisesta työnsankarista, joka ei 

juopottele tai tupakoi. 

Hyvän ja pahan ulottuvuudet koostuvat kuvassa useista elementeistä. Vasemmanpuoleiseen 

mieheen yhdistyvät aloitteellisuus ja kurinalaisuus, toiseen taas hedonismi ja holtittomuus. 

Ensimmäinen on kiinnittynyt vahvasti osaksi työläisten kollektiivia, toinen on käytökseltään 

tuhoava ja yhteisöä hajottava. Ahkera työmies on hyväksynyt asemansa yhteiskunnan 

rakentamisessa, toisen pyrkiessä vapaamatkustamisella hyötymään muista.132 Toinen miehistä 

edustaa proletariaattiin liitettyjä pyhiä ominaisuuksia ja toinen menneeseen maailmaan kuuluvia 

maallisia paheita. Tabuja ovat tupakoinnin, työtä välttelevän byrokraatin ja juopottelun 

yhdistäminen kommunistiseen puolueeseen. Kyseiset ilmiöt suljettiin pois propagandajulisteiden 

maailmasta, sillä tieteellistä politiikkaa ja tieteellistä kommunismia noudattavalle puolueelle 

väärinkäytökset eivät neuvostokäsityksen mukaan olleet mahdollisia.133 

Govorkovin juliste on tehty Nikita Hruštšovin ollessa viimeistä vuottaan vallassa. Vaikka juliste 

varoittaakin laiskuudesta, niin vuosina Hruštšovin aikana 1953 – 1964 Neuvostoliitto eli 

taloudellista nousukauttaan. Esimerkiksi teollisuustuotannon määrä kasvoi 84 % vuosina 1959-

1965. Samana ajanjaksona jopa kulutustavaroiden tuotanto kasvoi 60 %. 1957 Neuvostoliitto 

laukaisi satelliitin maata kiertävälle radalle ja 1960 Juri Gagarin kävi ensimmäisenä ihmisenä 

avaruudessa. Hruštšovin kauteen kuuluvat myös epäonnistuneet maatalouskokeilut.134 

 

                                                           
131 Snopkov & Snopkov & Shklyaruk 2010 s. 170 
132 Kivinen 1998 s. 254 
133 Kivinen 1998 s. 225 
134 Service 2005 s. 351 
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Kuva 22 Tuntematon tekijä "Kumpi haluat olla?" 135 
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Vuodelta 1967 peräisin oleva kuva 22 esittelee tupakan vaikutuksia nuoren ihmisen, tässä 

tapauksessa nuoren miehen vartaloon. Vasemmanpuoleisessa kuvassa nuorukainen pitelee käsissään 

Cever-askia ja polttaa savuketta. Hän näyttää laihalta ja fyysisesti riutuneelta. Oikeanpuoleisessa 

kuvassa nuori mies nostaa käsipainon ilmaan ja hauis on piirretty korostuneen pullottavaksi. 

Kuvateksti kysyy ”kumpi haluat olla?”. Kaikissa propagandajulisteissa on vastakkain kaksi puolta 

ja ainoastaan sen aihe vaihtelee. Yksi kehottaa urheilemaan, toinen lopettamaan juomisen ja kolmas 

lopettamaan tupakoinnin. Kuitenkin vähemmistönä ovat julisteet, joissa katsojalta kysytään 

suorasukaisesti ”kumpi haluat olla?”. Neuvostoliittolainen sosialismi nojaa yhteisvastuullisuuteen, 

mutta tupakoinnin suhteen virallinen propagandaa velvoittaa yksilöitä tekemään omat ratkaisunsa. 

Tarjolla ovat kahdet vankkurit ja niistä kansalainen pitää valita. Julisteen totaaliseen luonteeseen ei 

mahdu lihaksikasta tupakoitsijaa tai hinteläksi jäänyttä ei-tupakoitsijaa. Propaganda ei pyrikään 

esittelemään kaikkia mahdollisia variaatioita ihmisten elämästä kuten itsevalittua ja ainoastaan 

juhla-aikoina toteutuvaa tupakointia. 

Tupakoimattomuuden yhdistäminen lihaksikkuuteen on puolueen ideologiaan kuuluvaa myytin 

rakentamista terveellisestä kansakunnasta. Kuitenkin vuoteen 1972 mennessä Neuvostoliitto 

maahantoi eniten tupakkaa maailmassa ja samaan aikaan valmisti eniten tupakkaa maailmassa. 

Tästä huolimatta väestössä oli halukkuutta kuluttaa vielä lisää savukkeita.136 

Tupakoinnilla oli roolinsa sosiaalisten suhteiden muodostumisessa ja vahvistumisessa, sillä nuoret 

oppivat aikuisilta, miten tuttavia voidaan pyytää savukkeelle. Toisen tarjoamasta savukkeesta 

kieltäytyminen voidaan myös tulkita heikkouden merkiksi, johon ainakaan tosimies ei sorru.137 

Teini-ikäisten keskuudessa savuttomuus ja juomattomuus saattoivat johtaa nuoren vaikeuksiin, sillä 

hän erottui joukosta muiden kokoontuessa tupakkapaikalle. Aikuistumisriitin lisäksi tupakointi 

nähtiin pakotienä elämän ongelmista kuten sydänsuruista tai riidoista vanhempien kanssa.138 
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Kuva 23 Tuntematon tekijä "Tupakoitsijalle." 139 
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Vuoden 1968 kuvan 23 keskellä kulkevassa nauhassa lukee ”tupakoitsijalle” (venäjäksi 

курильщику). Seppeleen kaltaiseen muodostelmaan on sijoitettu jono tupakka-askeja, jotka on 

varustettu tunnetuilla tupakkamerkeillä. Yksi sana ”tupakoitsijalle” indeksoi hänen kohtaloansa. 

Katsoja on kutsuttu mukaan seuraamaan tupakoitsijan hautajaisia ja niissä vainajaa muistelevat 

todelliset neuvostoliittolaiset tupakkamerkit kuten Cever, Priboi ja Belomor-Kanal. Länsimaissa 

tupakkayhtiöt olisivat voineet haastaa valtion oikeuteen, mikäli niiden nimiä olisi käytetty 

vastaavanlaisissa yhteyksissä. Neuvostoliitossa tilanne oli toinen, sillä tupakkafirmoja kritisoi 

valtion virallinen propaganda, mutta samalla valtio itse omisti kyseiset yritykset.  

Lukuisten sotien aikana tupakka osoitti tarpeellisuutensa antaen sotilaille ja siviileille muuta 

tekemistä. Ihmisten pelätessä henkensä menettämistä tupakan kääriminen, sytyttäminen ja 

polttaminen toivat pientä puuhaa, vieden ajatukset vaikeuksista muualle.140 Tupakan läpäisemässä 

yhteiskunnassa valtio ei halunnut liiaksi ärsyttää kansalaisiaan esimerkiksi totaalisella tupakan 

maahantuonti- ja myyntikiellolla. He pyrkivät yhtä aikaa informoimaan haitoista ja samalla 

keräämään verotuloja savukkeiden myynnistä.  

Valtion toimiessa tupakanvalmistuksessa ja myynnissä, esimerkkijuliste liikkuu sallitun kritiikin 

rajamaastossa. Toki ilmapiiri oli 1968 sallivampi kuin Stalinin aikaan, mutta taiteilija ei saa luoda 

mielikuvaa, jossa valtio myrkyttää kansalaisiaan. Siksi kritisoidessaan maallista (tupakkafirmoja), 

taiteilija lähestyy myös tabua (valtion omistusta tupakkafirmoissa). Kyseessä ei kuitenkaan ole 

piirtäjän omavaltainen päätös, vaan julisteet päätyivät aina ennen julkaisuaan sensorin 

tarkastettaviksi.141 

Osa valtion tupakkafirmoista oli merkittäviä alueellisia työllistäjiä kuten Javan-tehdas. Moskovan 

alueella sijainnut tehdas työllisti 1960-luvulla 1500 ihmistä ja tupakoinnin totaalikielto olisi 

pakottanut valtion järjestämään muidenkin vastaavien tehtaiden ihmisille uudet työpaikat.142 

Tupakan polttaminen aiheutti terveysriskin, mutta se syntyi myös työskentelystä valtion 

tupakkatehtailla. Kova melu heikensi ihmisten kuuloa ja stressaantuminen aiheutti verenpaineen 

nousua. Ilmassa leijaillut tupakanpöly johti hengitysongelmiin. Näihin tabuihin ei julisteen keinoin 

voitu puuttua.143 

Vuonna 1976 erään neuvostotoimittajan jutussa kerrotaan hänen kohtaamisestaan ”antisosiaalisen” 

teinipojan kanssa. Toimittajan mukaan 14-vuotias poika poltteli Moskovan Pioneeripalatsin pihalla 

                                                           
140 Fox 2009b s. 191 
141 Fox 2009b s. 187 
142 Gorchakova 2009 s. 205 
143 Gorchakova 2009 s. 206 
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välittämättä yhtään aikuisten katseista. Toimittajalle poika totesi polttavansa, koska on ”vaikea 

tapaus”. Jutun pojalle ja vastaavassa tilanteessa eläville nuorille nähtiin pelastuksena riittävien 

vapaa-ajan harrasteiden tarjoaminen. Esimerkiksi komennus työleirille saattaisi ohjata nuoren 

takaisin järjestelmään ja muuttaa hänet yhteiskunnan tuottavaksi osaseksi.144 Propagandassa 

tupakointi linkittyy antisosiaaliseen käytökseen, jolle annetaan tilanteesta riippuen erilaisia 

ilmenemismuotoja. Julisteen tupakoitsija ei välittänyt läheisistään tai hengestään, vaan myrkytti 

itsensä hengiltä. Edes valtion ohjaava käsi ei pystynyt häntä pelastamaan. 

 

                                                           
144 Catriona 2009 s. 168 
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Kuva 24 tuntematon tekijä " Tupakka - myrkkyä." 145 
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1970-luvulta peräisin oleva kuva 24 toistaa tuttua sanomaa ”tupakka on myrkkyä”, hyvin pienellä 

vivahde-erolla aiempiin julisteisiin. Tällä kertaa sana ”tupakka” (venäjäksi табак) on kirjoitettu 

normaalilla konekirjoitus fontilla, mutta ”myrkky” (venäjäksi яд) poikkeuksellisen koristeellisella 

kaunokirjoituksella.146 Viesti säilyy yhtä lyhyenä kuin ennenkin, mutta muotokielen pieni vaihdos 

elävöittää sanomaa. Mitä useammalla erilaisella tavalla viesti kerrotaan, sitä todennäköisemmin se 

menee perille.  

Julisteessa tupakointi edustaa maallista ja kritisoitavissa olevaa pahaa, joka tällä kertaa kuvataan 

pääkallona. Värillisessä versiossa pääkallon silmät ovat punaiset, mikä johdattelee lukijan 

mielikuvat paholaiseen. Vaikka uskontoa ei Neuvostoliitossa haluta edistää, konnotaatio 

paholaiseen on täysin käyttökelpoista materiaalia propagandaan, mikäli sillä pyritään pelottelemaan 

ihmiset pois tupakoinnista. Tosin kuoleman yhdistäminen voi myös johtaa päinvastaisiin 

vaikutuksiin, mikäli katsojat kokevatkin tupakoinnin uhkarohkeana ja jännittävänä leikkinä 

kuolemaa kanssa. Sehän ainoastaan korostaa tupakointiin yhdistettyä maskuliinisuutta ja todistusta 

miehisestä voimasta.147 Siten julisteen pistävästi tuijottava pääkallo, jonka silmistä ja sieraimista 

tulee sauhua, näyttäytyy miehuutensa todistavalle katsojalle pelkkänä haasteena.  

Tabuna on puoluejohdon todellinen linja tupakoinnin suhteen, sillä julisteen julkaisuajankohtana 

Neuvostoliiton kommunistinen puolueen pääsihteerinä toimi Leonid Brezhnev. Hän poltti 

mielellään Novost-merkkisiä sikareita ja toimi muodinnäyttäjänä ylimmälle puoluejohdolle. Hekin 

halusivat jäljitellä korkeinta vallankäyttäjää, ryhtyen suosimaan Novost-sikareita.148 Brezhnevin 

aika tunnetaan pysähtyneisyyden kautena, jolloin elintaso polki paikoillaan. Historiallisesti tämä 

näkemys on liian yksioikoinen, sillä esimerkiksi kellojen, radioiden ja huonekalujen tuotannossa 

yllettiin väestön tarpeet kattavalle tasolle vihdoinkin 1970-luvun aikana.149 Valtio takasi myös 

halvat elintarvikkeet, asunnot, koulutuksen, terveydenhuollon ja julkisen liikenteen.150 Näistä 

huolimatta 70-luvulla ei suoritettu talouden kaipaamia uudistuksia, mikä näkyy seuraavalla 

vuosikymmenellä.151 
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149 Service 2005 s. 407 
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Kuva 25 esittelee neuvostokansalaisen vuodessa polttamien savukkeiden määrän mukaan lukien 

alaikäiset. Kuvaajan nousujohteisuuden vuoksi katson kampanjoinnin raskaasti epäonnistuneen. 

Neuvosvalta olisi halutessaan voinut kieltää tupakan maahantuonnin, valmistuksen ja myynnin, 

mutta se päinvastoin laski hintaa152 ja panosti tupakkatehtaiden tuotannon tehostamiseen, 

kasvattaakseen valtion verotuloja.153 

 

Kuva 25 savukkeiden kulutus vuodessa henkeä kohti vuosina 1960 - 2002 Neuvostoliitossa/entisen 
Neuvostoliiton alueella. Kaikki ikäluokat on otettu mukaan kuvaajaan. 154 
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3.3 Urheilu propagandajulisteissa 

 

Liikunnan merkitys terveyden yhdeksi osa-alueeksi on tunnettu ihmisyhteisöissä jo pitkän aikaa, 

vaan painotukset liikkumismäärien ja -tapojen välillä vaihtelevat. Neuvostojulisteissa ei painoteta 

arkista hyötyliikuntaa kuten polkupyöräilyä töihin tai portaiden käyttämistä hissin sijaan. Julkisen 

liikenteen käyttö oli Neuvostoliitossa erittäin halpaa ja harvoista rakennuksista hissejä löytyikään. 

Julisteet esittelevätkin tiukkailmeisiä urheilijoita, jotka kutsuvat kaikki yhteisiin talkoisiin, 

pelastamaan koko kansan terveyden. 

  155 

Kuva 26 Aleksandr Deineka " Työskentele, rakenna äläkä valita! Meidät on ohjattu tielle uuteen elämään. 
Sinun ei tarvitse olla atleetti, mutta sinun pitää olla fyysisesti kunnossa.” 

Neuvostourheilun taustalla oli valtion tarkoitus tuottaa fyysisesti ja henkisesti uusia ihmisiä, jotka 

pystyvät aseellisesti puolustaman sosialistista isänmaataan.156 Aleksandr Deinekan kuva 26 

vuodelta 1933 agitoi kuvatekstillä: ”Työskentele, rakenna äläkä valita! Meidät on ohjattu tielle 
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uuteen elämään. Sinun ei tarvitse olla atleetti, mutta sinun pitää olla fyysisesti kunnossa.”157 

Uudella elämällä viitataan kommunistien projektiin rakentaa kokonaisvaltaisesti uusi ihminen. Yksi 

projektin suunnittelijoista oli Maksim Gorki, jonka mukaan uusi ihminen omaksuu sosialistisen 

käsityksen historiasta, tuotantolaitoksista, kulttuurista, urheilusta ja kaikista mahdollisista elämään 

liittyvistä ilmiöistä. Yksilö saa voimansa ainoastaan kyvystään toimia tuottavana osana 

ihmisjoukkoa.158  

Juliste käyttää hevosvankkureita apunaan ilmoittaen miten ”meidät on ohjattu” eli kaikki 

neuvostokansalaiset on jo työnnetty oikealle tielle ja nyt heidän täytyy jatkaa eteenpäin. Kuvan 

nainen heittää kiekkoa ihonmyötäisissä urheiluvaatteissa ja on juuri lähtemäisillään hurjaan 

pyörähdykseen kiekkonsa kanssa. Mielleyhtymät antiikin mestarien urheilijapatsaisiin tulevat 

selväksi. Julisteen nuori mies makaa keskittyneesti maassa hakien maalitaulua 

kiväärintähtäimeensä, jolloin urheilun maanpuolustuksellinen aspekti nousee ilmeiseksi. Kuvan 

vasemman laidan neuvostovaakunassa lukee ”ole valmis työhön ja puolustukseen”, millä esitellään 

Komsomolin kaksi vuotta aiemmin perustamaa liikettä.  

  159 

Kuva 27 Viktor Koretski "Neuvostourheilijat ovat maamme ylpeys!" 
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Viktor Koretskin vuoden 1935 kuvassa 27 etualalla juoksee kolme ylvästä miestä ja taustalla 

ajetaan moottoripyörillä ja pelataan jalkapalloa. Kuvassa juoksee myös kolme naista 

urheiluasuissaan.160 Kaikki kuusi juoksijaa ovat alun perin valokuvia, mutta heistä on tehty 

kuvakollaasi julistetta varten. Katsojaa lähimpänä olevan miehen paidan värit on käsitelty 

jälkikäteen, sillä punaisen värin kirkkaus ja terävät rajat eivät ole 1930-luvun valokuvalle 

mahdollisia. Muiden juoksijoiden paidat ovat säilyttäneet luonnolliset värinsä, mutta punasävyn 

tehostaminen johtuukin väriin liitetystä voimasta ja vahvuudesta.161 

Julisteen miesten pohkeiden ja reisien lihaksikkuus on silmiinpistävää, erityisesti huomioiden vuosi 

1935, jolloin kolhoosit eivät pystyneet tekemään voittoa ja huonoihin oloihin tyytymättömät ihmiset 

mellakoivat Ukrainassa, Siperiassa, Pohjois-Kaukasuksella ja Siperiassa.162 Mallit on pitänyt siis 

valita huolellisesti, jotta kuvissa esiintyisi ajan oloihin nähden poikkeuksellisen hyväkuntoisia 

ihmisiä. 

  163 

Kuva 28 Viktor Govorkov "Neuvostourheilijat – Neuvostomaalle!” 
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Viktor Govorkovin kuvassa 28 vuodelta 1935 nuori poika istuu isänsä tai valmentajansa olkapäillä 

vilkuttaen katsojalle.164 Katse kohdistuu ensimmäisenä pojan paidan pyhään punatähteen ja suoraan 

sen alapuolella sijaitsevaan miehen paidan pyhään ”valmiina työhön ja puolustukseen” 

kunniamerkkiin. Pyhän elementeistä kolmantena taivaalla kiitävän lentokoneen kyljessä lukee 

”CCCP” eli Sosialististen neuvostotasavaltojen liitto. Puissa kasvavat omenat edustavat 

maallisuutta, mutta maahankin pudonneet omenat ovat säilyneet tuoreina. Ne ovat pudonneet 

helminauhamaisena muodostelmana kirkkaan vihreälle ruoholle. Tällä tavoin maallinen ja pyhä 

kietoutuvat toisiinsa. Maallisesta elementistä tulee huomata, miten se tarkoittaa 

neuvostokontekstissa sallittua puheenaihetta. Useimmissa esimerkeissä maallinen viittaa kritiikin 

alaiseen ilmiöön (esimerkiksi laiskaan työntekijään), mutta se voi myös viitata neutraaleihin 

ilmiöihin kuten nurmikkoon, hiekkaan tai omenaan.  

Julisteen reunoja koristaa iskulause: ”Neuvostourheilijat – Neuvostomaalle!” Iskulauseen mukaan 

syy-seuraus-suhde urheilusta ja kunniasta on täysin selvä. Mikäli urheilija voittaa, koko maa 

voittaa. Tässäkin julisteessa mies on piirretty poikkeuksellisen lihaksikkaaksi, ajan niukat olot 

huomioiden. Propaganda ei kuitenkaan pyri esittämään pelkästään tämän hetkistä todellisuutta, vaan 

kannustamaan ihmisiä näkemään paremman tulevaisuuden. Siellä kaikki voivatkin syödä riittävästi 

ja käyttää aikaansa urheilun harrastamiseen. 

 165 

Kuva 29 A. Elagin "Kaikkien maailmanennätysten tulisi kuulua meille!” 
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A. Elaginin vuonna 1948 laatimassa kuvassa 29 ollaan kansainvälisessä juoksukilpailussa 

neuvostoliittolaisen juoksijan voittaessa täpärästi yhdysvaltalaisen kilpakumppaninsa. Voittajan ja 

häviäjän tunnistaminen on tehty mahdollisimman helpoksi, sillä punapaidassa lukee ”CCCP” ja 

sinipaidassa ”USA”.166 Kyrillisillä aakkosilla Yhdysvallat lyhennettäisiin ”США”, mutta piirtäjä on 

halunnut noudattaa urheilusta tuttua kaavaa eli yhdysvaltalaisten paidoissa maan nimi kirjoitetaan 

latinalaisin kirjaimin. 

Voittoisan neuvostojuoksijan matkaa vahtii tuulessa heiluva punalippu ja seisaaltaan suosiotaan 

osoittava katsomo. Kasvojen ilme erottaa voittajan häviäjästä, sillä neuvostoliittolainen hymyilee 

leveästi ja katse suuntautuu vahvasti eteenpäin. Yhdysvaltalainen on puolestaan vääntänyt suunsa 

alakuloiseen irvistykseen, kallistanut päätään sivulle ja katsoo kärsivin silmin voittajan etenemistä. 

Kuvan alareunassa lukee: ”Kaikkien maailmanennätysten tulisi kuulua meille!”167 Edellä 

mainittujen seikkojen perusteella kuva välittää nationalistista viestiä suuresta Neuvostoliitosta, joka 

voittaa kilpailevat kansakunnat. Nationalismin kuvaaminen ei ole ongelmatonta, sillä se katsottiin 

porvarilliseksi paheeksi. Lenin oli luvannut vähemmistökansoille vapauden kehittää omaa 

kulttuuriaan sekä kieltänyt kaikki kansallisuuteen perustuvat etuoikeudet. Kommunistit pyrkivät 

kehittämään työläisten isänmaanrakkautta ja terveellistä patriotismia. Tämä tarkoittaa tavallisten 

ihmisten saavutusten ja neuvostokansan ylistämistä, mutta erot nationalismiin ovat hyvin 

tulkinnanvaraisia. 

Juliste on julkaistu toisen maailmansodan jälkeen, jolloin Josif Stalin voitonpuheessaan ylisti 

nimenomaan venäläisen kansakunnan erityisominaisuuksia taistelussa fasismia vastaan. Vuoden 

1944 sanoituksilla varustettu Neuvostoliiton kansallishymni mainitsee historiallisen Venäjän alueen 

ja Neuvostoliiton, muttei viittaa sanallakaan muihin kansakuntiin. Todellinen valta oli myös 

keskitetty Moskovaan, jolloin esimerkiksi Azerbaidzhanin sosialistinen neuvostotasavalta toimitti 

päätöksissään kumileimasimen virkaa. Samaan aikaan Neuvostoliitossa alettiin Volgan saksalaisia, 

tsetseeneitä, Krimin tataareita ja muutamia muita pieniä kansallisuuksia kohdella 

”epäluotettavina”.168 Viranomaiset siirsivät erityisesti Kazakstaniin ei-toivottuja kansoja, koska 

heidän mahdollisuutensa kansallistunteen kasvattamiseen haluttiin totaalisesti tukahduttaa.169 
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Kuva 30 Viktor Ivanov ”Neuvostokansojen spartakiadit – Voiman ja taituruuden näyttämö!” 

Viktor Ivanovin kuva 30 vuodelta 1955 kuvaa naisjuoksijaa, joka pitelee vasemmassa kädessään 

viestikapulaa. Katsojan mieleen saapuu myyttinen antiikki juoksijan voimakkaista kasvonpiirteistä, 

urheilijan hiuspannasta sekä yläreunan sanasta ”spartakiadi”.170 Spartakiadit luotiin 1920-luvulla 

kilpailemaan kansainvälisen olympialiikkeen kanssa maailman mahtavimman urheilutapahtuman 

tittelistä.171 Kisoja ehdittiin järjestää muutaman kerran, mutta Neuvostoliiton liityttyä 

olympialiikkeeseen 1952, kansainväliset spartakiadit päättyivät. Niitä kuitenkin järjestettiin 

Neuvostoliiton sisäisinä urheilukisoina maan hajoamiseen asti. Nykyaikainen olympialiike on 

ottanut nimensä antiikin Kreikassa järjestetyistä kaupunkivaltioiden välisistä urheilukisoista. 

Neuvostoliitto päätyi spartakiadi-nimeen, tunnetun orjakapinoitsijan Spartacuksen mukaan. Orjan 

kamppailu rikkaita maanomistajia vastaan vetosi sosialistiseen ideologiaan. 

Kuvan taustalla siintävät 16 neuvostotasavallan liput, mikä selittyy julkaisuvuodella 1955. Oikeassa 

alakulmassa näkyy Karjalais-suomalaisen sosialistisen neuvostotasavallan lippu eli puna-sini-vihreä 

lippu, jota koristavat sirppi ja vasara. Seuraavana vuonna tasavalta liitettiin osaksi Venäjän 

sosialistista fedaratiivista neuvostotasavaltaa, jolloin lippua ei vastaavissa yhteyksissä ollut tarpeen 

esitellä.172 Juliste jättää vaikutelman positiivisesta yleistyksestä ikään kuin kaikkien 
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neuvostotasavaltojen asukkaat seuraisivat kilpailijan juoksua. He kaikki kannustavat urheilijaansa, 

joka juoksee koko kansan puolesta. Hänen kädessään oleva viestikapula symboloi vahdinvaihtoa ja 

uuden ihmisen saavuttamista, jotta seuraava kierros voisi alkaa. Menestys ei siis milloinkaan 

pysähdy. 

Julisteen takaa löytyy monia tabuja, joihin ajan hengen mukaisesti ei voida ottaa kantaa. 

Esimerkiksi ihonmyötäinen urheiluasu koettiin vieraaksi laajalla maaseudulla ja Keski-Aasian 

tasavalloissa. Tästä huolimatta julisteissa naiset esiintyvät valtion virallisen ideologian mukaisissa 

asuissa. Samaan aikaan valtion edustajat kiertelivät pitkin Neuvostoliittoa ja koettivat taivutella 

ihmisen ”oikeaoppisiin” urheiluvaatteisiin.173 Stalinin politiikan vuoksi pakkosiirretyt kansat 

joutuivat yhä elämään poissa kotiseuduiltaan ja multietnisissä urheilutapahtumissa tuli käytännön 

ongelmia siitä, mitä väestöryhmiä tulee kohdella omina kansoinaan.174 

 

 175 

Kuva 31 Leonid Golovanov "Nuoret - stadioneille!" 

Leonid Golovanovin vuoden 1947 kuvassa 31 poikkeuksellisen lihaksikas nainen heittää keihästä ja 

iskulauseessa lukee: ”Nuoret - stadioneille!”176 Viesti on voimakas vaatimus ja se kohdistuu 

kaikkiin nuoriin ilman minkäänlaisia poikkeuksia. Viestin kääntöpuolena on saada kotiin jäävät 

nuoret tuntemaan syyllisyyttä fyysisestä passiivisuudestaan. Julisteen nainen on kovalla työllä 

tehnyt itsestään neuvostokansan ylpeyden, ja tähän esimerkkiin pitää muidenkin nuorten pyrkiä. 
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Vaatimus osallistumisesta ankaraan harjoitteluun stadioneilla vaikuttaa monille hyvin utopistiselta, 

sillä toinen maailmansota oli päättynyt vasta kaksi vuotta aiemmin. Rauhan aikanakin hieman 

ennen sotaa osa työläisistä kieltäytyi paraateihin ja urheiluun osallistumisesta katkonaisen 

palkanmaksun ja elintarvikepulan vuoksi.177 Harvalla ihmisellä oli vuoden 1947 Neuvostoliitossa 

mahdollisuus riittävän kattavaan ateriointiin, jotta voisi kasvattaa julisteen mukaiset lihakset. 

Tämän lisäksi naisten hartioilla oli kaksoistaakka palkkatyön ja kotityön muodossa. Vaikka 

virallisen ideologian mukaan naiset ja miehet olivat tasa-arvoisia, tämä oli vain osittaista. 

Kummallakin oli oikeus mennä vapaasti töihin, mutta kodinhoito ja lapsista huolehtiminen jäivät 

lähes täysin naisten vastuulle.178    

Julisteet propagoivat työn ja urheilun puolesta, mutta osalla työpaikoista koettiin yllättäviä 

ongelmia treenaamisesta johtuen. Mitä vakavammasta kilpaurheilusta on kysymys – sitä enemmän 

harjoitteet vievät aikaa, jolloin itse harjoitteluympäristön tulisi löytyä läheltä. Tästä johtuen osa 

kilpailijoista ja heidän valmentajistaan viettivät vuodesta lukuisia kuukausia harjoitusleireillä. 

Heidän työtehtävänsä siirtyivät tuoksi ajaksi muiden vastuulle. Tämän lisäksi urheilun 

ammattilaisten poissaolo työpaikoiltaan tarkoitti lamaannusta urheilukulttuurin edistämisessä 

tehtaan muiden työntekijöiden keskuudessa. Kukaan ei ollut järjestämässä ohjattuja harjoituksia 

työläisille.179 

Propagandajulisteiden urheilijat on esitetty yhteiskunnan fyysisenä ja henkisenä selkärankana, jotka 

vaikeuksia uhmaten tuottavat kunniaa isänmaalleen. Samaan aikaan osa urheilustadionien ahkerista 

käyttäjistä ei pystynyt täyttämään moraalisia vaatimuksia.  Esimerkiksi jalkapallon parissa ilmeni 

lieveilmiö, jossa urheilijat vaativat oikeutta lopettaa työskentelynsä pelaamisen vuoksi. He pyrkivät 

hyötymään taloudellisesti jalkapallosta, jolloin tehdas joutui valitsemaan menettävätkö he 

työntekijän vai jalkapalloilijan.180 
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Kuva 32 Viktor Govorkov "Kaikkien maailmanennätysten tulisi olla meidän."  181  
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Viktor Govorkovin kuvassa 32 vuodelta 1935 naisjuoksija on rikkomaisillaan maalinauhan, joka 

julistaa ”kaikkien maailmanennätysten tulisi olla meidän”. Iskulauseesta voi havaita uhmakkuutta ja 

toisaalta huomautuksen, miten urheilussakin neuvostokansan tulisi parantaa suoritustaan. 

Värimaailmaltaan juliste on huomattavan punainen hiekan, ihonvärin, hiusten ja neuvostotähden 

korostuessa. Venäjän kielessä sana ”punainen” (krasnij) muodostetaan samasta juuresta kuin 

”kaunis” (krasivij) ja myös niiden merkitys osuu toisiaan lähelle. Esimerkiksi Moskovan Punaisen 

torin nimi juontuu sekä ympäristön punaisista rakennuksista, että ihmisten kokemuksesta pitää toria 

kauniina. Sosialistisesta vallankumouksesta lähtien punainen rinnastui kapitalistien laskemaan 

punaisten vereen ja toisaalta veren myyttiseen voimaan.182 

Juoksija kohottaa kasvonsa tyytyväisenä taivaalle ja hänen perässään tulee ryhmä nuorempia 

juoksijoita. Mikään ei enää näytä pysäyttävän voittajan suoritusta ja tämän mukanaan vetämää 

valtaisaa ihmismassaa. Tavallisiin ihmisiin vetoamalla pyritään saamaan kuka tahansa mukaan 

urheiluun. Taivaalta leijailevat laskuvarjohyppääjät tuovat mieleen sotilaallisia konnotaatioita, 

mutta kyseessä on kuitenkin urheilun propagoiminen. Siihen liittyy alalaidan teksti, jolla 

mainostetaan toista kertaa järjestettäviä kansainvälisiä spartakiadeja. Kyseiset spartakiadit 

järjestettiin Berliinissä 1931 ja juliste tehtiin neljä vuotta myöhemmin, jolloin kyseessä on viittaus 

jo menneisiin kisoihin.  

Neuvostopropagandassa pyrittiin osoittamaan, miten molemmat sukupuolet voivat harrastaa 

ammattilaisurheilua, mistä juliste toimii hyvänä esimerkkinä. Lisäksi miesten motivaatiota 

urheiluun yritettiin parantaa, kertomalla miten fyysisesti hyvässä kunnossa olevat miehet jäävät 

naisten mieliin positiivisessa valossa. Erityisen arvokasta on sotilaallisissa lajeissa kuten 

ammunnassa kunnostautuminen.183 Naisia ruumiinkulttuurin pariin houkuteltiin yhdistämällä 

terveys hyvää äitiyteen ja sitä kautta terveelliseen kansakuntaan. Muutoin vaarana on heikko ja 

sairas yhteiskunta. Suuri yhteiskunnallinen tehtävä odotti jokaista neuvostoliittolaista nuorta naista, 

jolloin heidän kasvatukseensa panostettiin.184 
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Kuva 33 V. Khrapovitski "Kauan eläköön neuvostourheilijat!"  185  
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V. Khrapovitskin kuvassa 33 vuodelta 1947 esittää ryhmän neuvostourheilijoita harjoittelevan 

uimahyppyjä. Virallisissa uimahyppykisoissa käytetään 5, 7,5 ja 10 metrin hyppytelineitä eli 

julisteessa ne viestivät urheilun tason vakavuudesta. Kuvan urheilija on hypännyt 10 metristä ja on 

suorituksessaan puolivoltin kohdalla kädet levitettyinä sivulle ja jalat yhdessä. 

Amatööriharrastajalta moinen suoritus ei olisi mahdollinen. Julisteen iskulause tarkoittaa 

kirjaimellisesti ”kauan eläköön neuvostoliittolainen fyysinen kulttuuri”, mutta suomalaisista 

lähtökohdista käsin käännös ”kauan eläköön neuvostourheilijat”, on sujuvampi. Neuvostoliitossa 

fyysinen kulttuuri piti sisällään urheilun lisäksi hygienian, koulutuksen, kirjallisuuden ja 

terveysvalistuksen.186 Julisteessa kuitenkin urheillaan, jolloin käännös ”fyysisestä kulttuurista” 

muuttuisi liian kankeaksi. Myöskään suomenkielinen sanonta ”ruumiinkulttuuri” ei olisi kelvollinen 

käännös, sillä se viittaa vahvasti fyysiseen suorittamiseen ja poissulkisi esimerkiksi 

neuvostoliittolaiset käsitykset ”fyysisen kulttuurin” yhteydestä kirjallisuuden harrastamiseen. 

Kuvassa sininen väri hallitsee maisemaa vedessä, taivaalla, lipuissa sekä hyppytornin varjoissa. 

Neuvostokulttuurissa sininen yhdistettiinkin jännitykseen ja uusien alueiden tutkimiseen.187 Sininen 

symboloi myös kauaskantoisia unelmia ja sellaiseen uimahyppykisan voittamisella vihjataan. 

Neuvostoliiton tasa-arvoa painottavan ideologian mukaisesti myös naisia on uimastadionilla 

seuraamassa hyppyä. He ovat uima-asuissaan, mutta mahdollista osallistumista seuraavaan 

suoritukseen ei pysty kuvasta päättelemään. Uimakorokkeilla lähtömerkkiä odottaa viisi urheilijaa 

ja taustalla lipuu soutajia ja purjehtijoita. Näiden keinojen avulla osoitetaan urheilun ja fyysisen 

kulttuurin pyhyyttä. Maallinen toimii liitossa pyhän kanssa myös tässä julisteessa, sillä taivas ja vesi 

ovat itsessään luonnollisia elementtejä, mutta nyt ne edustavat itsensä lisäksi neuvostourheilun 

suuria tulevaisuuden suunnitelmia.  

Tabuksi muodostuu esimerkiksi soutajien melonta kirkkaassa, kauniin sinisessä vedessä. Juliste ei 

näytä mitä vedelle todellisuudessa tapahtui tuotantolaitosten läheisyydessä ympäri Neuvostoliittoa. 

Esimerkiksi Nižni Novgorodin alueella sijaitsevassa Dzerzhinskin kaupungissa tuotettiin runsaasti 

kemianteollisuuden tuotteita. Tuotannon jätevedet (arsenikki, elohopea ja lyijy) ohjattiin 

ympäristöön, mikä raskaasti saastutti vesistöjä ja maaperää.188  
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Ylhäältä alaspäin laskettaessa kolmas lippu kuuluu vuonna 1957 perustetulle vapaaehtoisten 

opiskelijoiden urheiluseuralle nimeltään Burevestnik (venäjäksi Буревестник). Seuran lippu on 

taustaltaan sininen ja keskelle on piirretty meren yllä kiitävä ulappakeiju. Kuvan ulappakeiju on 

valkoinen, mutta todellisuudessa ulappakeijujen värityksessä valkoinen ja tummat sävyt vaihtelevat. 

Venäjälle perustettiin jo vuosisadan alussa useita opiskelijoiden urheiluseuroja, jolloin Burevestnik 

linkittyy tähän traditioon. Vuonna 1959 se liittyi osaksi Kansainvälistä opiskelijaurheiluliittoa ja 

1970-luvulle tullessa Burevestnikiin kuului noin 1,5 miljoonaa opiskelijaa ja 70 000 yliopistojen 

työntekijää. Seuralla oli toimintaa yli 1000:ssa voimistelusalissa ja yli 500:lla urheiluleirillä.189 
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Kuva 34 M. Savitsky ”Jalkapallo on Neuvostoliiton suosikkilaji. Nostakaamme neuvostojalkapalloilun tasoa 
vielä korkeammalle!”190    
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M. Savitskyn vuoden 1949 kuvassa 34 kaksi jalkapalloilijaa ottaa toisistaan mittaa valtavan 

stadionyleisön silmien edessä.191 Stadion on rakennettu sosialistisen realismin periaatteita 

noudattaen eli yksinkertaisia linjoja ja hillittyjä koristeluita hyödyntäen. Liika koristelu katsottiin 

porvarilliseksi pöyhkeydeksi ja uudenlaiset taidemuodot kuten kubismi ja impressionismi olivat 

”porvarillista rappiotaidetta”. Ainoastaan neljä vuotta toisen maailmansodan loppumisen jälkeen 

moni nuori mies jatkoi elämäänsä raajarikkona tai sokeutuneena, mutta sotainvalidien esittäminen 

urheilujulisteissa ei ollut sopivaa. Se toisi mieliin kuoleman, fyysiset vammat ja pula-ajan. 

Läntisessä Neuvostoliitossa tehtiin vielä jälleenrakennustöitä vuonna 1949, mutta sosialistiseen 

unelmaan kuuluva urheilukenttä hohtaa virheettömyyttään. Julisteetkaan eivät siis saaneet olla liian 

realistisia, vaan kommunistisen puolueen hyväksymällä tavalla realistisia. Termissä sosialistinen 

realismi on sisäinen ristiriita, sillä sosialistista utopiaa ilmentävää ihanneyhteiskuntaa ei vielä 

ollutkaan. Tästä johtuen sosialistiseen realismiin lukeutuvien töiden voi tulkita kertovan loistavasta 

tulevaisuudesta, jolloin sosialismi on osoittanut ylivertaisuutensa maailman kaikille kansoille. 

 Katsojan valintoihin pyritään vaikuttamaan piirtämällä urheilijat esikuvallisen terveellisen ja siistin 

näköisiksi. Tämän lisäksi tavallinen kansa seuraa stadionin penkeiltä ottelua, jolloin herää kysymys 

miksi kukaan haluaisi jäädä kotiin? Julisteen kuvatekstin kaiken lisäksi ilmoittaa miten yhä 

pitäisikö kohentaa neuvostojalkapalloilun tasoa, jolloin mikään tekosyy ei ole riittävän hyvä. 

Stadionilla ottelun seuraaminen osoittaa toivottua kiinnostusta neuvostourheilua kohtaan, mutta se 

ei yksistään riitä. Miten suosikkilajin tasoa voisi nostaa, ellei itse työskentele sen puolesta? 

Pyhän symboleista kirjaimellisesti kaiken huipulla liehuu Neuvostoliiton lippu, mutta myös 

jalkapalloilijoiden paidoista löytyy symboleja. Vasemmanpuoleisen urheilijan paidassa on punaisen 

vinoneliön sisällä C-kirjain. Se tarkoittaa urheiluseura Spartakia (venäjäksi Спартак), joka 

nimettiin seuraa johtaneen Nikolai Starostinin ehdotuksesta orjakapinoitsija Spartacuksen mukaan 

vuonna 1934. Rohkeutta, sisukkuutta ja tavallisen ihmisen kamppailua symboloivaan Spartacukseen 

yhdistettiin neuvostojohdossa positiivisia konnotaatioita, jolloin nimi hyväksyttiin.192 

Julisteen julkaisuajankohtana Nikolai Starostin ja hänen kolme veljeään olivat siperialaisella 

vankileirillä, mutta urheiluseuraa ei kuitenkaan lakkautettu. He vapautuivat 1954 ja kansalaisten 

silmissä Spartakin maine tavallisen ihmisen urheiluseurana kasvoi entisestään.193 

 

                                                           
191 Grigorian & Lafont 2007 s. 131 
192 Russiapedia.rt.com 
193 Wilsoncenter.org 
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Oikeapuoleisen pelaajan paidasta löytyy valkoiselta pohjalta koristeltu D-kirjain, joka viittaa 

urheiluseura Dynamoon (venäjäksi Динамо). Vuonna 1923 perustetun seuran nimi juontuu 

bolsevikkien mieltymyksestä kaikkea teknologista edistystä kohtaan. Yleisnimenä dynamolla 

viitataan laitteeseen, joka pystyy muuttamaan mekaanisen pyöritysenergian sähköksi. 1920-luvun 

suuria projektia oli muun muassa Neuvostoliiton sähköistäminen, jolloin seuran nimi yhdistyy 

vahvasti maansa historiaan. Dynamo ja Spartak kasvoivat Neuvostoliiton merkittävimmiksi 

urheiluseuroiksi ja niiden vastuulla kuului tuhansia kuntosaleja, uimahalleja ja urheilukenttiä pitkin 

maata. 194 

Aikalaiskatsojan silmissä Spartakin ja Dynamon välisen kamppailun kuvaaminen oli erityisen 

jännittävää niiden kitkaisesta suhteesta johtuen. Dynamo profiloitui järjestelmän joukkueeksi, sillä 

siinä pelasi runsaasti KGB:n virkamiehiä ja miliisejä. Dynamon ja Spartakin keskinäinen kamppailu 

huipentui 1939 maanlaajuisissa semifinaaleissa Spartakin voittoon. Lavrenti Berija johti tuohon 

aikaan sekä KGB:tä, että Dynamoa ja vaati uusintaottelua. Siinäkin Spartak voitti Dynamon ja tämä 

oli merkittävimpiä syitä Starostin veljesten lähettämiselle Siperiaan.195 

 

                                                           
194 Pbs.org 
195 Soccersouls.com 
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Kuva 35 Viktor Koretski "Tahdotko olla kuin minä? Treenaa!" 196   
 

 

 

                                                           
196 Grigorian & Lafont 2007 s. 136 
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Viktor Koretskin vuonna 1950 laatimassa kuvassa 35 pyhäksi nostetaan maskuliinista voimaa 

huokuva neuvostourheilija. Hän on noin 25-30-vuotias mies, jonka polvella istuu alakouluikäinen 

pikkupoika ihastelemassa urheilijan esimerkillistä lihaksikkuutta. Kyseessä saattaa olla isä ja poika 

tai urheilusta innostuneen lapsen mahdollisuus päästä tapaamaan esikuvaansa.  Julisteen perusteella 

asiaan ei saa täyttä varmuutta, mutta pojan uskollisuus pioneeriliikkeelle korostuu hänen 

käyttäessään punaista huivia.  

Sylissään hän pitää vihkosta, jonka kannessa lukee B.G.T.O. (venäjäksi Б.Г.Т.О.). Lyhenne tulee 

sanoista ”ole valmiina työhön ja puolustukseen” ja on Komsomolin aloitteesta 1931 perustettu liike. 

Liikkeen toimintaan kuului runsaasti fyysistä harjoittelua kuten juoksua ja uintia.197 Kummankin 

henkilön yksinkertainen vaatetus ja hiusmalli yhdistelevät maallista arkea (mustat housut) ja pyhää 

(valtion vaakuna paidassa) toisiinsa. Näin osoitetaan aikuisille ja lapsille ideaalimallit suoraan 

valtiovallan toimesta. Yksi valtion tunnetuimmista symboleista – Neuvostoliiton vaakuna, löytyykin 

urheilijan paidasta keskeiseltä paikalta. Vaakuna muistuttaa neuvostokansan yhtenäisyydestä, sillä 

sitä reunustavat jokaisen neuvostotasavallan virallisella kielellä kirjoitettu iskulause ”Kaikkien 

maiden proletaarit, liittykää yhteen!”. Tilanpuutteen vuoksi julisteen esittämästä vaakunasta ei 

kirjoitusta löydy, vaan se on korvattu viivoilla. Iskulause ”tahdotko olla kuin minä? Treenaa!” 

toimii tehokkaana urheilijan esittämänä haasteena katsojalle. Hän edustaa isänmaallisuutta, 

kansallista yhtenäisyyttä, terveyttä ja puhtautta. Juliste pyrkii herättämään velvollisuuden tarttua 

ehdotukseen ja muuttaa pelkkä halu, konkreettisiksi teoiksi. 

Pyhän käänteisinä puolina eli tabuina tässä julisteessa toimivat esimerkiksi B.G.T.O:n ja 

Neuvostoliiton vaakunan vaietut puolet. Valtio pyrki samaan aikaan propagoimaan terveyden ja 

puhtauden merkitystä, mutta oli vastuussa massiivisista ympäristöongelmista erityisesti Volgan ja 

Etelä-Uralin alueilla.198 Stalinin eläessä 1950 oli täysin mahdotonta käsitellä millään julkisella 

foorumilla valtion toiminnasta johtuvia ympäristötuhoja. Neuvostovaakuna esittelee maan 

yhtenäisenä joukkona, mutta samalla vähemmistökansallisuuksiin suhtauduttiin kielteisesti ja heitä 

pakotettiin muuttamaan omia tapojaan.199 

 

 

 

                                                           
197 Tass.com 
198 Quod.lib.umich.edu 
199 Grant 2013 s. 100 



78 
 

 
 

 

 

Kuva 36 Leonid Golovanov ”Urheilu! Työskentele uusien urheilusaavutusten puolesta!” 200  

 

 

                                                           
200 Grigorian & Lafont 2007 s. 170 
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Leonid Golovanovin vuodelta 1955 peräisin olevassa kuvassa 36 vakavailmeinen nuorimies työntää 

kuulaa. Kasvoista näkyy keskittyminen suoritukseen ja urheilukilpailun voittamiseen. Hänen 

taustallaan tuulessa heiluvat neuvostotasavaltojen liput, jolloin juliste käyttää positiivista yleistystä 

ikään kuin kaikki maan kansalaiset olisivat urheilijan tukena. Samalla myös halutaan osoittaa 

Neuvostoliiton yhtenäisyyttä ja sisäisten ristiriitojen vähäisyyttä. Neuvostojohto joutui 

puntaroimaan problemaattista suhdetta urheilusankareihin, sillä yksilöön kohdistettu ihailu on pois 

pyrkimyksestä propagoida massojen urheilua. Miten perustella urheilutähtien palvonta, kun osalla 

tavallisia ihmisiä ei edes ole mahdollisuutta käydä kuntosalilla tai jalkapallokentällä? Huippu-

urheilijan pyrkimykset henkilökohtaiseen taloudelliseen ja sosiaaliseen menestykseen eivät 

myöskään sovi työläisvaltion ideologiaan. Urheilijatähtiin liittyvä ongelma pyrittiinkin 

ratkaisemaan käsittelemällä heitä sosialistisen työn esikuvina ja painamalla taloudellinen menestys 

taka-alalle.201 

Kuvan vasemmasta laidasta kohoavat koivun oksat, jolla luodaan yhteyttä myyttiseen luontoon. 

Venäjän kielessä koivu (берёза) on hyvin vanha sana ja se liittyy verbiin huolehtia (беречь). 

Muinaiset slaavit katsoivat koivujen suojelevan ihmisiä jumalallisen alkuperänsä vuoksi ja 

venäläisessä runoudessa koivut yhdistetään kevääseen, valoon ja neitseelliseen puhtauteen. 

Ideaalitilanteessa istutteen kylän suojaksi koivujono ja kotitalon viereen vielä muutama koivu. Näin 

koivujen suojelevaa vaikutusta pystyttiin tehostamaan. Koivun tuohesta valmistettiin jalkineita, 

paperia ja talismaaneja. Puiden myös uskottiin takaavan onnellisen ja tasapainoisen elämän.202 

Hyvää elämää ja terveyttä tuovan koivun ottaminen julisteen viittaa jälleen neuvostopropagandan 

pyrkimykseen tasapainoilla toivottujen ja ei-toivottujen ilmiöiden välillä. Maalaisuuteen liitetty 

takapajuinen taikausko otettiin hyötykäyttöön, kunhan se voitiin sovittaa uusiin raameihin.203 

Koivun tuodessa mieleen rehdin ja terveellisiä elämäntapoja noudattavan urheilun, se kelpuutettiin 

julisteeseen. 

                                                           
201 Grant 2013 s. 149 
202 Kurochkaclothing.com 
203 Kivinen 1998 s. 251 
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Kuva 37 Neuvostoliiton/Venäjän mitalit kesäolympialaisissa 1924 – 1996. 204 

 

Urheilujulisteiden suhteen ei ole kyselytutkimuksia siitä, kuinka moni neuvostokansalainen koki 

niiden vaikuttaneen heidän toimintaansa. Kaiken lisäksi urheiluseurojen jäsenmäärien 

perusteellakaan ei pysty antamaan varmoja vastauksia laajojen kansankerrosten siirtymisestä 

liikunnan pariin, sillä monet olivat jäseniä ainoastaan paperilla.205 Toisaalta vuonna 1970 

Neuvostoliittolaiset urheiluseurat pyörittivät 59 000 jalkapallokenttää, 10 200 taitovoimistelusalia ja 

950 uimahallia.206 Kuvan 26 perusteella ne tuottivat Neuvostoliitolle voimakasta menestystä 

mittelöissä muiden maiden atleetteja vastaan, mutta jälleen kertovat vähän kaikkien muiden kuin 

olympiatason urheilijoiden elämästä. Urheilukenttien, salien ja hallien valtavasta määrästä voi 

kuitenkin päätellä liikunnan olleen melko suosittua neuvostonuorison keskuudessa. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
204 Pbs.org 
205 Grant 2013 s. 157 
206 Revolvy.com  
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4. Loppupäätelmät 
 

Neuvostoliitossa valmistetut propagandajulisteet hyödynsivät lukuisia tekniikoita saadakseen 

vaihdettua jättiläisvaltion kansakunnan ajattelutapoja ja käyttäytymismalleja. Usko julisteiden 

voimaan kumpusi muun muassa behavioristisesta psykologiankäsityksestä, jonka mukaan ihminen 

saadaan käyttäytymään halutulla tavalla ehdollistamistekniikoiden avulla. Tarkasteluni aikana 

havaitsin, miten osa terveyttä edistävistä tekniikoista kuului kiinteästi tiettyyn julistetyyppiin 

(alkoholi, tupakointi tai urheilu) ja osaa tekniikoista käytetään missä tahansa terveyteen liittyvässä 

julisteessa. 

Alkoholi-aiheisissa julisteissa neuvostokulttuurin kuuluvia pyhän elementtejä käytetään niukasti, 

koska tunnuksia kuten punatähteä tai lippua ei haluta tahrata holtittomaan käytökseen. Tämä sopii 

yhteen Emile Durkheimin ajatusten kanssa, joissa pyhää ja maallista ei saa sekoittaa toisiinsa.207 

Valtiovallan pyhä käsi esiintyi julisteissa ainoastaan tehtävänään pakottaa juopotteleva työmies 

hoitolaitokseen ja sitä kautta takaisin töihin ja perheensä pariin. Maallista sen sijaan hyödynnetään 

runsaasti esittelemällä viinapulloja, sikoja, puutteeseen jätetty perhe ja sammunut juoppo. Maallisia 

aiheita oli turvallista kritisoida, kunhan kritiikin kohteena on riittävän vähäpätöinen taho. Juoposta 

muurarista saa esittää kritiikkiä, mutta kommunistisen puolueen virkamiesten alkoholiongelmia ei 

voi kuvata julisteissa. Puoluejohdon keskuudessa esiintyneen alkoholismin tai valtion halvan viinan 

politiikan aiheuttamista ongelmista julisteiden pitää vaieta. Totalitaarisessa valtiossa tabuista 

piirtäminen johtaisi ankariin rangaistuksiin ja sen kaltaiset julisteet juuttuisivat joka tapauksessa 

ennakkosensuuriin. 

Kuvat täyttyvät humalaisista miehistä, joita houkutellaan raittiuteen pelottelemalla perheen 

menetyksellä ja yhdistämällä heidät sikoihin eli käytännössä nolaamalla. Jos kansalaisten asenne 

juopotteluun muuttuisi aste asteelta kielteisemmäksi, yhä harvempi kehtaisi tarttua pulloon. 

Erityisesti tämän toivotaan vetoavan aloitteleviin juomareihin, sillä vuosikaudet juoneisiin 

nolaaminenkaan tuskin tehoaa.  

Alkoholismin yhteydet perhe-elämän ongelmiin ovat niin ilmeisiä, että niiden ovat varmasti olleet 

ihmisten yleisessä tiedossa jo ilmankin julisteita. Näin julisteet toivat näytille monien perheiden 

sisäisen tilanteen ja samalla propagoivat terveemmän elämäntavan puolesta. Kansalaisten 

työmoraaliin vedotaan, sillä oikeaoppinen työläinen ei saavu työpaikalleen horjumaan humalassa 

                                                           
207 Durkheim 1980 s. 58 
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taikka aiheuttamaan onnettomuuksia. Ihmisten rationaaliseen puoleen vedotaan havainnollistamalla 

alkoholiin tuhlattujen rahojen määrää ja osoittamalla, miten perhe näkee ryyppäämisen vuoksi 

nälkää. 

Kuvatekstit ovat pääosin teräviä iskulauseita kuten ”Isä, älä juo!” tai ”Stop – viimeinen varoitus!”. 

Konkreettisesti perheitä tuhoavasta asiasta on tahdottu varoittaa ytimekkäästi, eikä pitkiä tieteellisiä 

perusteluita hyödyntäen. Värimaailmassa käytetään runsaasti mustaa, vihreätä ja keltaista. Mustalla 

rakennetaan mielikuvia alkoholistin itselleen tilaamasta synkästä kuilusta, vihreän ja keltaisen 

yhdistyessä myrkkyihin. Värit varoittavat katsojaa juomisen kiroista.  

Ihmisiä yritettiin houkutella pois tupakoinnista käyttäen julisteissa hyvin vähän pyhän elementtejä, 

kuten valtion symboleita tai johtajia. Nekin julisteet missä Lenin-sitaattia käytettiin 

todistajanlausuntona tupakoinnin turhuudesta, eivät näyttäneet huonokuntoista tupakoitsijaa 

lainkaan. Julisteessa olivat Leninin kasvot ja sitaatti, mutta häntä ei tahdottu piirtää samaan kuvaan 

tuomittavaa toimintaa harjoittavan henkilön kanssa. Propagointi hoidettiin esittelemällä 

nikotiinigramman haitallisuutta eläimille eli vetoamalla järkeen. Tupakointi liitettiin myös 

mielikuvaan laiskasta työmiehestä, joka myös juopottelee ja tappelee. Lapsille varattiin julisteissa 

huonojen vanhempien syyllistäjän rooli, sillä he kaipaavat terveellisiä esikuvia kasvaakseen 

järjestelmän vankkumattomiksi puolustajiksi. Huonot vanhemmat ja tupakka hampaiden välissä 

laiskotteleva työmies ovat maallisia ja turvallisia julisteiden kohteita. Tupakointiinkin liittyi tabuja 

kuten puoluejohdon savukkeiden käyttö tai valtion politiikka kasvattaa tupakantuotantoa 

Neuvostoliitossa. Puoluejohdon mahdollisesta huonosta esimerkistä tai yhä laajemmasta 

tupakkatarjonnasta ei voinut piirtää tuomitsevaa julistetta. 

Tupakkajulisteiden värimaailmassa musta yhdistyy synkkyyteen ja kuolemaan, mikä vaanii 

tupakoitsijaa. Toisaalta keltainen viittaa myrkyllisyyteen ja tupakoitsijan kellastuneisiin kynsiin. 

Vaikka Neuvostoliiton virallinen ideologia tähtäsi kollektiiviseen toimintaan, alkoholista ja 

tupakoinnista varoittavien julisteiden kohdalla joudutaan pakon edessä vetoamaan myös yksilöihin. 

Kukin joutuu tekemään omassa elämässään ratkaisunsa päihteiden käytöstään.  

Urheilua propagoivissa julisteissa pyhän symboleita kuten Neuvostoliiton lippua, urheiluseurojen 

tunnuksia, punatähteä sekä sirppiä ja vasaraa käytetään runsaasti. Urheilijat edustavat fyysisesti 

terveitä kansalaisia, jotka tuovat mitaleillaan kunniaa sosialistiselle isänmaalleen. Neuvostourheilun 

taustalla oli valtion tarkoitus tuottaa fyysisesti ja henkisesti uusia ihmisiä, jotka pystyvät aseellisesti 

puolustaman sosialistista isänmaataan.  
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 Julisteiden mukaan urheilu on itsessään isänmaallinen teko ja kaikkien velvollisuus. Valtion 

tuodessa tämän propagandassa selkeästi julki, yksikään nuori ei pysty oikeuttamaan kotiin 

jäämistään. Naisia ruumiinkulttuurin pariin houkuteltiin yhdistämällä terveys hyvää äitiyteen ja sitä 

kautta terveelliseen kansakuntaan. Urheiluun kuului myös sosialistien kamppailu tasa-arvon 

puolesta, jolloin julisteissa treenaavat sekä miehet että naiset. Tasa-arvon lisäksi urheilulla 

tahdottiin vahvistaa kansallista yhtenäisyyttä ja urheilijoiden taustalla liehuvat kaikkien 

neuvostotasavaltojen liput. Viestillä halutaan korostaa jokaisen kansan tärkeyttä yhteisessä 

ponnistelussa sosialistisen ihanneyhteiskunnan luomiseksi.  

Urheilujulisteiden pyrkimys todistaa ja kasvattaa neuvostotasavaltojen keskinäistä 

yhteenkuuluvuuden tunnetta, liittyy voimakkaasti historialliseen kontekstiinsa. Stalinin 

pakkosiirtojen ja venäjän kielen yliotteesta seurannut katkeruus piti jotenkin sammuttaa. Julisteet 

yrittävät näyttää miten neuvostourheilijoiden menestys jatkuu katkeamattomana ja kaikki 

kansalaiset kutsutaan mukaan voittokulkuun. Urheilukilpailut muuntuvat Neuvostoliiton pyhäksi 

riitiksi, jossa kansakunnan edessä tervehditään kilpailijoita, seurataan heidän kamppailuaan ja 

voittoisat osanottajat palkitaan pyhillä merkeillä (mitaleilla). Pyhistä merkeistä löytyy sirppiä ja 

vasaraa sekä kirjainyhdistelmää CCCP. Näin urheilijat ja katsojat pääsevät mukaan rakentamaan 

myyttiä tarmokkaasta neuvostoihmisestä. 

Maallisista elementeistä urheilujulisteissa hyödynnetään ainoastaan neutraaleita asioita kuten arkista 

ruohoa ja vettä. Mitään kritiikkiä osakseen ansaitsevaa ei julisteisiin laiteta, kuten laiskottelevia 

rakennusmiehiä tai humalaisia kisakatsojia. Pyhästä täyttyviä julisteita ei haluta liata maallisilla 

ilmiöillä. Urheilun maailmaan liittyviä tabuja kuten sodassa haavoittunutta invalidia 

harjoittelemassa pallonheittoa, ei näy. Vammautuneet ihmiset muistuttavat sodan irvokkaista 

puolista ja ainoastaan isänmaalliset puolet saavat näkyä. 

Työni edetessä ilmeni, kuinka julisteiden vaikutusta aikalaisiin ei ole tutkittu haastattelemalla laajaa 

joukkoja niille altistettuja ihmisiä. Tavalliseen pro gradu -tutkielmaan se olisi liian laajamittainen 

projekti, mutta ammattitutkijoille realistinen tutkimuskohde. Työstä tulisi vaativaa, sillä 

yleistettäviä tutkimustuloksia varten pitäisi haastatella satoja ihmisiä, mahdollisesti 

lomakemuodossa. Perusteelliset henkilökohtaiset haastattelut paisuttaisivat materiaalin määrän 

vaikeasti hallittavaksi. Venäjän kielen perusteellinen hallitseminen on ensisijaista tutkimuksen 

menestyksen kannalta. 
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