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Vuosi 1979 - tikulla silmään

Kolmekymmentä vuotta. Se on jo pitkä aika 
ja ansaitsee hieman muisteloa ja mieliinpalau-
tusta. Keskiajalla se oli keskimäärin ihmisen elin-
ikä. Nykyään ihmiset voivat elellä vielä eläkkeelle 
jäännin jälkeenkin tuon samaiset kolmekymmentä 
vuotta. 10 950 vuorokautta eli 262 800 tuntia eli 
15 680 000 minuuttia eli 946 080 000 sekuntia. 
Tuosta voidaankin laskea, että kolmenkymmenen 
vuoden aikana maapallo on matkannut aurinkoa 
kiertävällä radalla 30 kilometrin sekuntinopeudella 
kaiken kaikkiaan 28 382 400 000 kilometriä. Maan 
kiertorata tosin on hieman epätasainen, siis kuop-
painen, olettaisin. Siksipä kolmekymmentä vuotta 
sitten, vuonna 1979 lisättiin vuoden viimeiseen 
minuuttiin yksi sekunti näiden epätasaisuuksien 
vuoksi. Samana vuonna muuten oli ensi-illassa 
elokuva ’Alien – 8. matkustaja’. Tämä varmaankin 
tositapahtumiin perustuva avaruusfilmi ennusti 
varsin osuvasti joskin vertauskuvallisella tasolla 
roskapostin, joka tosin itse asiassa oli syntynyt 
jo vuotta aikaisemmin. Ensimmäinen massa-
sähköposti, joka tuli vastaanottajille yllättäen ja 
pyytämättä nimittäin lähetettiin 3.5.1978, vas-
taanottajiksi joutuivat 363 Arpanetin käyttäjää. 
Siinä ei mainostettu rolexeja eikä cialista, vaan 
Digitalin tuotteita. Sinänsä mielenkiintoista on 
myös se, että samana vuonna roskapostin kanssa 
syntyi myös teekkareiden Julkku-lehti.  

No, takaisin elokuviin. Samana vuonna – siis 
1979 - tuli myös ’Apocalypse – Now’, ’Mad Max’ 
ja ’Rocky kakkonen’. Niin ja tietenkin ’10 – nainen 
kuin unelma’. Roger Moore oli James Bond Kuura-
ketissa. Oikein tulee nuoruus mieleen, kun niitä 
aikoja muistelee. Äiti Teresa sai Nobelin rauhan-
palkinnon, Jesse Owens, Sid Vicious ja Josef Men-
gele kuolivat mutta kyllä niitä ihmisiä syntyikin. 
Esimerkiksi kaikki The Rasmus – yhtyeen jäsenet, 
Aino-Kaisa Saarinen, Rakel Liekki, Heath Ledger 
–vainaa, Pink ja Kimi Räikkönen. 

Punk soi, Maukka Perusjätkä teki Säpinää-biisin, 
samoin syntyi pari vuotta myöhemmin Music Tele-
vision -kanavalta kaikkein ensimmäisenä soinut 
kappale: ’Video Killed the Radio Star’. Kiss-yhty-
een ’I Was Made for Lovin’ You’ soi huoltoasemien 
baarien jukebokseista samoin kuin Junnu Vainion 
’Käyn ahon laitaa’ ja Tuomari Nurmion ’Valo yössä’ 
ja Teddy and the Tigers. Niitä sitten ääniteltiin 
c-kaseteille, joita tuona vuonna myytiin huikeat 
7 miljoonaa kappaletta. Ile Kallio erosi toista-
miseen Hurriganesista. Ensimmäinen Provinssi-
rock järjestettiin Seinäjoella. Israel voitti toisen 
kerran peräkkäin Euroviisut, Katri-Helena edusti 
Suomea laulamalla ’Katson sineen taivaan’. Ja 
Saksan Liittotasavalta lauloi Tsingis-kaanista. Uusi 

jätehuoltolaki astui voimaan ja siinä määriteltiin 
ensimmäistä kertaa ongelmajäte. 

Lähi-idässä sattui ja tapahtui, Saddam Hussein 
aloitti Irakissa päälliköinnin, Iranissa taas ajatol-
lah Khomeini, joka muutaman kuukauden val-
lassa oltuaan kielsi musiikin soittamisen radiossa 
ja televisiossa, koska musiikki tylsistyttää aivot. 
Afganistanissa sisällissodittiin. Suomeen tuli Taek-
wondo. WHO ilmoitti, että maailma on vapautunut 
isorokon ikeestä, Uganda taas pääsi Idi Aminista. 
Kela alkoi tukea opiskelijaruokailua.

Suomessa ympäristötietoiset ihmiset järjesti-
vät mediatapahtuman Koijärvellä, Sorsa ja Koi-
visto olivat pääministereinä, Veikko Vennamo jätti 
SMP:n puheenjohtajuuden. SMP muuten täyttäisi 
tänä vuonna 50 vuotta. Ahti Karjalainen sai 25 
000 markan sakot rattijuopumuksesta, valtakun-
nansovittelijaksi nimitettiin Keijo Liinamaa.

Tampere juhli 200-vuotista olemassa oloaan. Eli 
tänä vuonna Tampere täyttää nääs 230 vuotta. 
Hianoo. Muttei tehrä siitä nym mitää numeroo. 
Turku pisti vähän paremmaksi, 750 vuotta. Turkku 
on nys si seittemäsatakahreksakyt vuat. Toisaalta, 
Ilves voitti jalkapallon Suomen Cup-finaalissa 
TPS:n 2-0. Lätkässä SM-liigan kolmen kärki oli 
Ässät, Tappara, TPS.  DDR täyttäisi tänä vuonna 
muuten 60 vuotta. 

Automaailmassa meni silloinkin huonosti. 
Chrysler Corporation pyysi Yhdysvaltain hallituk-
selta pikkuvippiä välttääkseen konkurssin. Sel-
laista miljardia dollaria. Öljykriisi rokotti roimasti. 
Yhdysvalloissa kuulemma painettiin varmuuden 
vuoksi bensiinin säännöstelykuponkeja. Henkilö-
autoja ensirekisteröitiin Suomessa 100 132 kap-
paletta. Vuonna 2007 uusia autoja rekisteröitiin 
125 608 kappaletta. 

Amerikassa arkkitehti nimeltään Howard Garns 
keksi aivonystyröitä kiusaavan pelin nimeltä 
Number Place, joka sittemmin kulkeutui Japaniin 
ja sai siellä uuden nimen, Sudoku.

Televisiosta tuli Dallas, Toivotaan toivotaan, 
Parempi myöhään Valkaman ja Siimeksen kera, 
Päivi Uitto kruunattiin Miss Suomeksi ja Kielipuoli 
Potilas voitti 1. palkinnon Intervision tv-festivaa-
leilla. 

Eikä sovi unohtaa sketsisarja Hepskukkuuta. 
Samana vuonna Village Peoplen tekemä YMCA-
kappale nimittäin käännettiin suomeksi (NMKY, 
yllättävästi) ja sen esitti Gregorius. Tämä kyseinen 
video nousi sitten vuonna 2007 maailman suosi-
tuimmaksi nettivideoksi. Se keräsi satoja tuhan-
sia latauksia vuorokaudessa. Eräiden arvioiden 
mukaan Suomessa oli vuonna 1980 noin 12 700 
tietokonetta. Joten itse arvioisin, että 10 000 tie-
tokoneen maaginen raja rikottiin juurikin vuonna 
1979, Sytyke ry:n syntymävuonna! Onnea!


