
Salamurhan pelillistäminen 

John F. Kennedyn salamurhasta tulee kuluneeksi tänä vuonna 50 vuotta. Alma Media julkaisee murhan vuosipäivänä aiheesta 

jutun sekä koko aukeaman kokoisen graafisen näkymän tapahtuman yllä vellovista salaliittoteorioista ja spekulaatioista. Teidän 

tehtävänänne on luoda tapahtuneesta oma ”crazy wall” tyylinen ”kyllä/ei” palapeli, joka johdattaa lukijan hänen mielestään 

oikean teorian äärelle.  

Tehkää ryhmissä, pareittain tai yksin oma kaavionne JFK:n murhasta ja palauttakaa se sähköpostilla aliisa.sinkkonen@utu.fi 3.11. 

mennessä. 

Yleistä 

• Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedy ammuttiin Dallasissa, Texasissa 22. marraskuuta 1963 hänen matkatessaan 

autosaattueessa vaimonsa Jacqueline Kennedyn kanssa. Murhaa tutki kymmenen kuukauden ajan Warrenin komissio. 

Sen raportin mukaan murhasta vastasi Lee Harvey Oswald, joka oli toiminut yksin ja ampui kuolettavat 

kiväärinlaukaukset työpaikaltaan Texasin koulukirjavarastosta. 

• 75 % amerikkalaisista ei usko Lee Harvey Oswaldin toimineen yksin (2003) 

• 50 000 sivua JFK:n salamurhaan liittyviä asiakirjoja on edelleen salaisia. 

Vaihtoehtoja 

• Castron kosto 

o  CIA yrittänyt tappaa Castron monesti 

o Robert Kennedy uskoi tähän teoriaan 

o Oswaldilla epäilty kommunismitaustaa 

o Oswaldin epäilty vierailu maassa aiemmin 

o toisaalta murhan takana voivat olla Castron vastustajat Yhdysvalloissa (Kennedyn liian pehmeä Kuuba-

politiikka) 

• CIA 

o Kennedyn väitettiin olevan riidoissa CIA:n johdon kanssa 

o syynä lepsu suhtautuminen Neuvostoliittoon 

o sekä CIA että FBI jättivät joidenkin lähteiden mukaan kertomatta Oswaldin uhkaavan presidenttiä (Oswaldia 

kuulusteltiin hänen toimistaan jo aiemmin) 

o CIA ja FBI ovat peukaloineet Oswaldin kansiota 

o kolme kulkuria (monien todistajien näkemät kulkurit, joita epäiltiin osallisiksi murhaan ja yksi heistä jopa 

tunnistettiin CIA:n agentiksi, tämä teoria kuitenkin kumottiin kun kulkurit löydettiin) 

• Neuvostoliitto 

o KGB, kylmä sota, Nikita Hrushtshevin nöyryytys Kuuban ohjuskriisin aikana 

o myös Oswald viettänyt vuosia Neuvostoliitossa 

• Varapresidentti 

o suorin hyötyjä 

o mukana myös texasilaisia liikemiehiä 

o vaimo Jacqueline Kennedyn kerrotaan sanoneen näin (nauhalle) 

o Warrenin komissio varapresidentti Johnsonin asettama 

o 20 % amerikkalaisista uskoo että varapresidentillä oli näppinsä pelissä 

• Mafia 

o mafialla ja Kennedyn klaanilla riitaa 

o huhujen mukaan mafia auttoi Kennedyä voittamaan vuoden 1960 vaalit manipuloimalla tuloksia 

o Kennedyn veljekset kävivät kuitenkin töihin järjestäytyneen rikollisuuden kitkemiseksi ja molemmat veljet 

saivat erään teorian mukaan tästä syystä surmansa 

o joidenkin teorioiden mukaan mafia ja CIA tekivät yhteistyötä 

o Mafian sivujuoni: Jack Ruby ampui Oswaldin mafian käskystä, Ruby on kertonut vankilassa ennen kuolemaansa 

tietävänsä murhaajan ja olevansa osa isommasta salaliitosta, mutta Ruby kuitenkin nautti huomiosta ja viikkoja 

ennen kuolemaansa veti sanojaan takaisin ja kertoi toimineensa yksin 

• New Orleansin salaliitto 

o yksi tunnetuimmista salaliitoista 



o teorian pohjalta tehty elokuva "JFK - avoin tapaus" 

• Oswald yksin murhaaja 

o teoriaa tukee ”Warrenin komission” raportti 

o John Kennedy kuoli kiväärinluotiin, joka ammuttiin Texasin koulukirjavaraston kaakkoiskulmasta 

o Kivääriampuja oli Lee Harvey Oswald 

o Oswald toimi yksin, samoin hänet tappanut Jack Ruby 

• Villimpiä teorioita 

o ampuja oli Marilyn Monroen aviomies Joe DiMaggio, joka ei koskaan antanut anteeksi Marilynin kuolemaa 

o Kennedy oli liian kiinnostunut Yhdysvaltojen avaruusolioita ja ufoja tutkineista salaisista ohjelmista ja hänet oli 

siksi eliminoitava 

o aurinkoisella säällä sateenvarjoa pidellyt mies (mies tuli myöhemmin esiin) 

o JFK elää edelleen 

 

• Epäillyttävää 

o tapauksella on 121 tunnettua ja tunnistettua silminnäkijää 

o ruumiinavaus suoritettiin vasta myöhemmin lainvastaisesti (raporttia voitiin näin manipuloida  

o Warrenin komission loppupäätelmien mukaiseksi: yksi murhaaja eikä salaliittoa ollut) 

o osallisten näkemät luotien mahdolliset osumakohdat eivät vastaa  

o ruumiinavauspöytäkirjaa/Warrenin komission raporttia 

o luoteja oletetaan olleen enemmän 

o tuliko päähän osunut luoti edestä vai takaa? 

o miksi JFK:n pää retkahti taaksepäin jos luoti tuli takaa? selitykset lääketieteellisiä, fysikaalisia ja 

salaliittoteorioita (salaliiton mukaan retkahduksen syynä oli etuviistosta, ruohikkoiselta rinteeltä ammuttu 

luoti) 

o selvä enemmistö silminnäkijöistä oli sitä mieltä että laukauksia oli ammuttu ruohikkoisen kumpareen takaa 

o kumpareen takaiselta paikoitusalueelta saatiin kiinni mies, joka päästettiin vapaaksi tämän näytettyä salaisen 

palvelun henkilökorttia 

o Mary Moormanin valokuva, jossa näkyy hahmo aidan takana ja samasta paikasta tuli todistajalausuntojen 

mukaan savua laukausten aikana sekä poliisi haistoi ruudin hajua 

o luodeista ei löytynyt kokonaisena kuin yksi ja senkin löytöpaikka vaihtelee lähteen mukaan 

o Warrenin komission raportin "sadat" epäkohdat 

o raportin reunaehtona kansallisten turvallisuusetujen suojeleminen 

o edustajainhuone asetti v. 1976 komitean tutkimaan JFK:n ja Martin Luther Kingin murhia. Raportissa on kaksi 

sensaatiomaista väitettä: toinen salamurhaaja oli ampunut neljännen laukauksen ruohikkoisen kumpareen 

takaa ja salaliitto oli todennäköinen (saattoi käsittää Castron vastaisia ryhmiä tai Mafian jäseniä) 

o lääkärin lausunto, jonka mukaan kuolettava luoti tuli edestä ja ruumista oli kirurgisesti käsitelty ennen 

ruumiinavauksen tekemistä 

o Oswaldille tehty nitriittitesti osoitti, ettei tämä ollut laukaissut asetta kyseisenä päivänä 

o presidentin aivot katosivat ruumiinavauksen jälkeen 

o FBI sai viisi päivää ennen salamurhaa telexvaroituksen salamurhasta, mutta jätti viestin huomioimatta 

o salainen palvelu kieltäytyi vastaanottamasta sotilastiedusteluryhmän apua Dallasin ajelua varten 

o Kennedyä kuljettanut limusiini teki hitaan käännöksen juuri kriittisessä kohdassa ja tämä käännös lisättiin 

paraatiohjelmaan vasta juuri ennen lähtöä 

 


