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KOTIMAA 90-VUOTIAS SUOMI
anssi paasivirran perhealbumi

kaija-leena laukkasen perhealbumi

Kasvinviljelytieteen ylioppilas Kaija-Leena Paasivirta, 24, (oik.) matkusti linja-autolla Ilomantsiin opiskelukavereidensa kanssa 1974.
kaija-leena laukkasen perhealbumi

Kaija-Leena Paasivirta (oik.) meni kihloihin Pentti Laukkasen kanssa
vuonna 1976. Pari on yhä yhdessä.
Ylioppilaat kokoontuivat Helsingin Kaivopuistoon juhlimaan vappua vuonna 1975.

Opiskelijat valtasivat kaupungistuvan Suomen
juhani niiranen / hs

anssi paasivirran perhealbumi

왘 Anssi

ja Kaija-Leena Paasivirta
opiskelivat Helsingin yliopistossa

päättää ystävineen marssia
professorin pakeilla ja vaatia
sananvaltaa tenttikirjojen valintaan.
Professori noutaa kolme
englanninkielistä tiiliskiveä ja
toteaa: valitkaa noista yksi. Parin päivän kuluttua kaverit palauttavat kirjat. Emme taidakaan valita, professori saa päättää, he sanovat.
Eikä Anssi koskaan tajua,
miksi Neuvostoliittoa piti niin
kovasti ihailla. Matka Leningradiin avasi silmät.
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왘 Maanantaiaamu
vuonna
1970. Valtiotieteen ja filosofian
ylioppilas Anssi Paasivirta,
25, nuokkuu Helsingin yliopiston Porthanian suuressa luentosalissa ruutupaperin äärellä.
Kaukana täpötäyden salin
etuosassa professori selostaa
sodan ja rauhan teoriaa.
Että osaa olla unettavaa jorinaa, ajattelee Anssi.
Hänen päänsä nuupahtaa
taas, ja kun hän säpsähtää hereille, hän huomaa kynänsä
tehneen muistiinpanoihin laskevan, hiipuvan viivan.
Yksi opiskelijoista on jo nukahtanut. Hän kuorsaa äänekkäästi.
Kun luento loppuu, Anssi
jättää hänet nukkumaan.
Siinäpähän ihmettelee, kun
herää seuraavalta luennolta,

1970

Sarja kertoo itsenäisen
Suomen tavallisten ihmisten
arjesta Mänttärin suvun
kautta. Suvun juuret ovat
Liikkalan kylässä nykyisen
Anjalankosken kunnassa.

hekottelee Paasivirta mennessään.

Anssi Paasivirtaa väsyttää,
koska hän rehki koko viikonlopun peltotöissä perheen tilalla Sippolan Hirvelässä. Hän
ajoi traktorilla säilörehua kar-

Valtiosihteeri Anssi Paasivirta
asuu Kruununhaassa.

Maisteri Anssi Paasivirta vietti vappua 1977 poikansa Antin kanssa
Kaisaniemenrannassa, opinahjonsa Helsingin yliopiston kulmilla.

jalle aamusta iltaan.
Paluu venyi iltamyöhään kuten yleensä. Anssi käy maatöissä kotona melkein joka viikonloppu.
Porthanian aulassa on melkoinen kuhina. Yliopistot olivat muuttuneet eliitin korkea-

kouluista jokamiehen opinahjoiksi. Massaluennot olivat tulleet jäädäkseen.
Anssin pääaine on suunnittelumaantiede. Rahaa opiskeluun hän on saanut kotoa ja
pankista. Inflaatio syö lainaa
onneksi kovaa kyytiä.

Kun monet muut opiskelijat
hääräävät vasemmistopolitiikan ja punalippujen kanssa,
Anssi pänttää tenttikirjoja valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastossa Porthaniassa.
Sen verran demokratiavillitys Anssiinkin puree, että hän

1970-luvun alussa väkeä virtaa maalta kaupunkeihin sellaista tahtia, että Helsingissäkin
on kova pula asunnoista.
Anssilla oli käynyt tuuri.
Hän asuu siskonsa KaijaLeena Paasivirran kanssa
Kruununhaassa Oikokadun ja
Kirjatyöntekijänkadun
kulmassa sukunsa omistamassa
yksiössä, josta on merinäköala
Siltavuorensalmeen.
Kämpässä on 29 neliötä, vessa, suihku ja kaasuhellalla varustettu keittönurkkaus, jossa

sisarukset keittelevät spagettia,
tomaattikeittoa, jauhelihakastiketta ja perunamuussia.
Kaija-Leena, 22, opiskelee
kasvinviljelytiedettä. Yhtenä
kesänä hän päättää opetella tomaatin ja paprikan kasvattamista.
Kaija-Leena pystyttää Hirvelän kotitilan pellon reunaan
kaksi kasvihuonetta, ja vihannesta alkaa tulla. Sitten tarvitaan kuplavolkkaria. Sellainen
sisaruksilla on, puoliksi ostettuna 3 000 markalla.
Kaija-Leena ja Anssi pakkaavat tomaatit ja paprikat kuplaan ja köröttävät Kymeenlaaksosta Kruununhakaan. Kupla
nytkähtää parkkiin kotikadulla,
kun Anssi painaa jarrua.
Vihannekset jäävät kuplaan.
Kaija-Leena kiertää lehmän
kettinkiä ratin ympärille, autovarkaitten varalta, ja varmistaa
metallikäärön lukolla.

Seuraavana päivänä KaijaLeena myy tomaatit ja paprikat
Hakaniemen torikauppiaalle ja
pikkukauppoihin ja kiirehtii

Öljykriisi pimentää valoja, lippu Rolling Stonesin konserttiin maksaa 20 markkaa, viinan mainonta kielletään

1970

1971

• Suomen maaseudun
puolue saa suurvoiton
eduskuntavaaleissa.
• Lsd-tabletin hinta
Helsingissä noin 50
markkaa.
• Ruisrock järjestetään
ensimmäistä kertaa.
Kävijöitä on 45 000.
• Rolling Stones esiintyy
Helsingin Olympiastadionilla. Liput maksavat
20 markkaa.

• Koulut siirtyvät viisipäiväiseen viikkoon.
• Finlandiatalo valmistuu.
• Homoseksuaalisuus ei ole
enää rikos.
• Pääministeri Ahti Karjalaisen hallitus eroaa ja
eduskunta hajoaa.

Ensimmäinen
lottoarvonta
3. 1. 1971

Mick Jagger esiintyi punaisessa silkkipuvussa Olympiastadionilla.

1972
• Ennenaikaiset eduskuntavaalit, joiden jälkeen
pihtisynnytetään vähemmistöhallitus. Se eroaa
pian.
• Äänioikeusikäraja laskee
18 vuoteen.
• Liberaalien kansanedustaja Aili Laitinen ehdottaa
hallitukselle valtiojohtoisen
bordellijärjestelmän
perustamista.
• Kytäjän
kartanon
mailla
murhataan
kolme
telttailijaa.
• Jauheliha
yleistyy kotiruokana.

1973
• Urho Kekkosen presidenttikautta jatketaan neljällä
vuodella poikkeuslailla.
• Hectorin laulusta Lumi
teki enkelin eteiseen tulee
jättihitti.
• Maa on syntinen laulu
(ohj. Rauni Mollberg) on
1970-luvun katsotuin
suomalainen elokuva. Se
kerää 712 000 katsojaa.

1974

1975

• Kansanedustaja Veikko
Vennamo (smp) kannetaan
ulos eduskunnasta, koska
hän ei suostu noudattamaan kahden viikon
työskentelykieltoa.
• Hiilillä toimivat pallogrillit
yleistyvät. Lihaa paistaa nyt
perheen isä.
• Suomen ensimmäinen
kasvisravintola Kasvis
avataan Helsingissä.

Ensimmäinen öljykriisi alkoi 1973. Suomessa lämmitystä ja valaistusta piti
vähentää rangaistuksen uhalla.

Anne Pohtamo
• Miss Suomi Anne Pohtamo
valitaan Miss Universumiksi.
• Euroopan turvallisuus- ja
yhteistyökokouksen Etykin
päätösasiakirja allekirjoitetaan Finlandiatalossa.
• Viinan hintaa
nostetaan
tuntuvasti.
• Maaltamuuton
kiivain vaihe
päättyy.
• Hätätilahallitus
perustetaan
ratkomaan
työttömyyttä.

1976
• Pier Paolo
Pasolinin elokuva
Sodoman 120
päivää kielletään
Suomessa.
• Lapuan patruunatehtaan räjähdyksessä kuolee
40 ihmistä.
• Viinan mainonta
kielletään.
• 300 000 suomalaista käy seuramatkalla Välimerellä.
• Hallitus kaatuu.
• Hurriganes on
Suomen suosituin
bändi.

1977
• Tupakan mainonta
kielletään.
• Lakko on vanhanaikainen ase, sanoo Kekkonen.
• Teräaseiden pito
julkisella paikalla
kielletään.

luennolle.
Iltapäivällä Kaija-Leena kävelee vihanneksista saadut rahat taskussaan Snellmanninkadulla sijaitsevaan italialaiseen
pizzeriaan Don Rodolfoon.
Hän istuu pienen ravintolan
pöytään ja tilaa lempipizzansa
Neptunen. Sen täytteenä on
tähden muotoon aseteltuja sardiineja.
Mitä herkkua, ajattelee KaijaLeena.
Hän nauttii jokaisesta suupalasta, sillä aterian jälkeen alkaa taas työläs väkerrys: luentomuistiinpanojen ja kirjojen
kopiointi kirjoituskoneen ja
hiilipaperin avulla.

.fi
Katso kuvakooste 1970-luvulta ja lähetä omia kuviasi
kilpailuun.
Keskustelussa voit kertoa
muistoja 1970-luvulta.
Verkossa myös 1960-luvun
parhaaksi valittu kuva.

Koonnut: MIKKO-PEKKA HEIKKINEN / HS Grafiikka: PV/ HS

1978
• Työttömiä on yli 200 000.
• Ensimmäinen lentokonekaappaus Suomessa.
Pistoolimies kaappaa
Helsingistä Ouluun
matkalla olleen Finnairin
lentokoneen.
• Kajaanissa on yli
40 astetta
pakkasta
joulukuussa.

1979
• Kokoomus voittaa
eduskuntavaalit.
• Kulttuuriväki valtaa
Lepakon Helsingissä.
• Työttömät tuovat 30
kottikärryllistä rukkasia
Eduskuntatalon portaille
mielenosoituksessa.

Tupakkamainos
Porthaninkatu 3:n
seinässä Kalliossa
vuonna 1975.

Roadrunner oli Suomen
myydyin albumi vuosina
1974–1985.

Lähteet: Vuosisatamme kronikka (Gummerus), Wikipedia, Henrik Meinander: Suomen historia – Linjat, rakenteet, käännekohdat (WSOY),
Suomen kulttuurihistoria 4 (Tammi), Elämäni vuodet – ajankuvia vuosilta 1956–1976 (WSOY), Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professori Riitta Hjerppe.
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