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1.  Ukraina – kiistelty alue 
 

2.  Ukrainalainen nationalismi 
 
3. Kehitys itsenäisenä valtiona 

 
4.  Ukrainan alueen geopolitiikkaa  



Kiovan Venäjä, Itä-Rooman keisarikunnan 
vaikutus 

 Pääkaupunki:     
Novgorod (862—882), 

     Kiova (882—1240) 

 988 Vladimir Pyhä antoi 
kastaa itsensä 
kristinuskoon. 

 Valtio hajosi 1100-luvulla 
yli kymmeneksi Rurikin 
dynastiasuvun haarojen 
johtamaksi 
ruhtinaskunnaksi. 



Kultainen orda (1240-luku–1400-luvun loppu) 



 Puola-Liettuan suuruuden aika 

 . 



Krimin kaanikunta(1443–1783) n. v.1600 



 Venäjän valloitukset/Puolan jaot 



Venäjän valloitukset/Ottomaanien valtakunta 

1500 -1800-luvuilla Venäjä ja Turkki kävivät 11 
sotaa pitkälti nykyisen Ukrainan alueella 

1568—1570 • 1672—1681 • 1686—1700 • 
1710—1713 • 1735—1739 • 1768—1774 • 
1787—1791 • 1806—1812 • 1828—1829 • 
1853—1856 • 1877—1878. 

Sotien tuloksena koko Mustanmeren 
pohjoisrannikko ml. Krim siirtyi Venäjän 
hallintaan. 

 



VENÄJÄN JA TURKIN SOTA 1787 – 1791/ 

(VENÄJÄLLÄ OLI YHTEISTYÖSOPIMUS ITÄVALLAN KANSSA) 



3. VENÄJÄ JA 'TURKKILAISET'  

 .    1700 luvun lopulla Venäjän valloitettua 

Turkilta Mustan meren pohjoisrannan alueelle 

muutti runsaasti väkeä Venäjän 

pohjoisemmista guvernementeista.  

Perustettiin mm kaupungit Dnepropetrovsk 

(1776), Herson ja Mariupol (1778), Sevastopol 

(1783), Simferopol (1784), Odessa (1794), ja 

Lugansk (1795). 



Itävalta-Unkarin rooli 



Venäjän vallankumous, Neuvostoliitto 



Ukrainalainen nationalismi 

 Kiovan Venäjä = Ensimmäinen Ukraina 

 Bogdan Hmelnitskij (1595 -1657) – 
vapaustaistelija/ (1648–1654). ? 

 Ivan Mazepa (1639 -1709) / (Pultava 
27.06.1709). 

 Ukrainan kansallisrunoilija Taras 
Grigorjevich Shevtsenko (1814 -1861) 

 Symon Petljura (1879 -1926)/I maailmansota 

 Stepan Bandera (1909 -1959)/ II    -   ”   - 



 
 

 

Ukrainan alueen kielet 

 
 

Ukrainan perustuslaki/28.06.1996 
Luku 10: ”Ukrainan valtiollinen kieli on Ukrainan kieli” 

 

”Ukrainan laki valtion kielipolitiikan perusteista ” 

V. Janukovich  (Kiova 8.elokuuta 2012, №  5029-VI) 

”Ukrainan alueellisia ja vähemmistöjen kieliä, joihin 

sovelletaan tässä laissa näille kielille myönnettyjä oikeuksia 

ovat: venäjä, valkovenäjä, bulgaria, armenia, hakaasia,  

jiddish, krimintataari, moldavia, saksa, uuskreikka, puola, 

romaani, romania, slovakia, unkari, rusiini, karaimi, 

krimtsaksi”. 

 

 



Alueet, joilla venäjänkielisen 

väestön osuus on merkittävä 
 

 

 

 

 



Pyrkimys 'Länteen' 

 Ukrainan presidenteistä Viktor Jushenko ja 
Pjotr Poroshenko ovat avoimesti liputtaneet 
Ukrainan EU:iin ja NATO:oon liitymisen 
puolesta. 

 Kummankin valintaa presidentiksi edelsivät 
mittavat mielenosoitukset Kiovassa (Maidan 
1. ja Maidan 2.) 



Presidentit 
Л. М. Кравчук/(5.12.1991-19.7.1994) ,Л. Д. Ку́чма/(19.7.1994 – 

23.1.2005),В. А. Ю́щенко/(23.1.2005 – 25.2.2010), В. Ф. 

Януко́вич/(25.2.2010 – 22.2.2014), А. В. Турчи́нов/(23.2. - 7.6.2014), 

 П. А. Пороше́нко/(7.6.2014 -  ) 

 

 

 

 



Ulkomaalaisia hallituksessa  
(2014 -  ) 

   Ukrainan hallituksessa toimi 2014-16 neljä 

ulkomaalaista, jotka ovat saneet Ukrainan 

kansalaisuuden: Taloudellisen kehityksen ja 

kaupan ministeri Aivaras Abromavitsus (Liettua), 

Valtiovarainministeri Natalja Jaresko (USA) ja 

Terveydenhuoltoministeri Aleksandr Kvitashvili 

(Georgia). Varaoikeusministeri Gia Getsadze 

(4.2.2015) (Georgia). Presidentin neuvonantajaksi 

Mihail Saakashvili(11.2.2015) (Georgia).  

    Kesäkuussa 2015 Saakashvili nimitettiin Odessan    

alueen kuvernööriksi.  



Ulkomaalaisia hallituksessa 

Хатия Деканоидзе 

Synt. 1977.   

2001 Georgian 
turvallisuusneuvoston 
'pääsihteeri'. 

 2007 -2012 Georgian 
Poliisiakatemian 
johtaja, 2012 
opetusministeri. 

4.11.2015 nimitetty 
Ukrainan kansallisen 
poliisin päälliköksi. 

 

(Hatija Dekanoidze) 



Korruptio 

 USA:n varapresidentti J. Biden  vieraili 7. - 
8.12.2015 Kiovassa ja vaati mm. Ukrainan 
yleisen syyttäjän Viktor Schokin'in 
erottamista tehtävästään./(DW 06.12.2015) 



Välirikko Venäjän kanssa 

 Pääministeri Medvedjev 15.12.2014/”Vedomosti”-lehden artikkeli 

”Pelkästään kaasun hinnan alennuksina Ukraina on säästänyt 
yli 82,7 mrd USD”. 

 ”Olemme sentään Perejaslavskin sopimuksen jälkeen 360 
vuotta katsoneet kuuluvamme samaan perheeseen, jossa 
tosin on välillä ollut riitoja ja näkemyseroja sukulaisten 
kesken”. 

”Kun nyt alamme rakentaa suhteita uusissa olosuhteissa, 
jätämme tunteet ja ”sukulaisuudet” sivuun.  Emmekä 
enää ala pitää Ukrainan taloutta pystyssä.  Se on meille 
epäedullista.  Ja ollakseni rehellinen, on alkanut jo 
tympiä”. 



EU:n finanssituki Ukrainalle/ 
DW 06.12.2015 



Ukrainan alueen  geopolitiikkaa 
 

 

 Geopolitiikka: ”Maailma näyttäytyy 
pohjimmiltaan vihamielisenä pelikenttänä, 
jolla vahvat valtiot ja niiden liittoutumat 
kamppailevat geopoliittisesta valta-
asemasta” (V. Harle, S. Moisio : ”Muuttuva 

geopolitiikka”, s. 170) 



Mackindlerin 'Heartland'-teoria 

 Who rules East Europe, commands the 'Heartland' 

 Who rules the heartland commands the World 
Island 

 Who rules the World Island commands the World 

 

   Sir Halford John Mackindler julkaisi teorian ”The 
Geographical Pivot of History”-artikkelissaan 1904 
ja kiteytti sen Versaillesin rauhankonferenssin 
(1919-20) osanottajille. 



Venäjän strategisen puolustuksen linjoja/ 
(Valeri Fadejev, ”Expert” 25-31.8.2014 s. 14-19) 



Ukrainan 

väkiluku 

1960 -2014 

1960 42,5 milj. 2007 46,5 milj. 

1991 51,6 milj. 2011 45,6 milj. 

1995 51,3 milj. 2013 45,4 milj. 

1999 49,5 milj. I/2014 45,2 milj. 

2003 47,8 milj. VII/2014 42,8 milj. 



BKT/asukas vertailu/ BPB 
(Bundeszentrale fur Politische Bildung) 

 . 



BPB: Kotitalouksien arvio omasta 
hyvinvoinnistaan/kesä 2015 



NIU VSE:n maailmantalouden ja maailmanpolitiikan 
tiedekunnan dekaani, Ulko-ja puolustuspolitiikan 

neuvoston kunniapuheenjohtaja  Sergei Karaganov 

/lenta 22.12.2015  

 

   ”Suureksi tragediaksi Ukrainalle on tullut tämän maan 
muuttuminen epäonnistuneeksi/ (romahtaneeksi) 
valtioksi (failed state).  Sen on nyt mahdotonta 
integroitua euroatlanttisiin yhteisöihin. Vaikka Venäjä 
on maksanut kovan hinnan Krimistä ja Donbass'ista, 
on Ukrainan kansa menettänyt vuoden 2014 
tapahtumissa paljon enemmän.  Vähintäänkin 
muutaman tulevan sukupolven ajan meillä on nyt  
veljellisen, ystävällismielisen valtion asemasta 
länsirajallamme epävakaa, takapajuinen  ja 
vihamielinen maa”. 



 Henry A. Kissinger/ ( March 5, 2014) 

    ”Far too often the Ukrainian issue is posed as a showdown: whether Ukraine 
joins the East or the West. But if Ukraine is to survive and thrive, it must not be 
either side’s outpost against the other — it should function as a bridge 
between them”.  

   ”Aivan liian usein Ukrainan tapausta 
käsitellään välienselvittelynä: ”liittyykö 
Ukraina Itään vai Länteen”.  Mutta jotta 
Ukraina säilyisi ja menestyisi se ei saa olla 
kummankaan puolen tukikohta toista 
vastaan – sen tulisi toimia siltana niiden 
välillä.” 


