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Minun 
lapsuuteni

Kävin kansakoulua, koulua oli myös lauantaisin. Syksyllä kerättiin 
kouluun puolukoita. Meillä oli myös perunannosto loma.

Oppikouluun piti pyrkiä

Televisio tuli kotiimme 1963, muistan Lassie ohjelman, 
mäkikilpailut,

Nuorin sisareni syntyi -69, tuttipullot olivat lasisia

Taskurahaa sai istumalla naapurin lasten vahtina

Miten sinulla?



Koti 1960 luvulla



Elämä 1980 -luvulla

• Nousukausi ja ulkomailta omaksutut tyylit vaikuttivat koteihin 1980-luvulla ja koteihin ilmestyi paljon uusia 
uusia esineitä vohveliraudoista vhs-nauhureihin. Tietokoneet ja elektroniikka valloittivat kotien arjen lopullisesti 
1990-luvulla.

• Sisustusarkkitehti Kaisa Blomstedt kuvailee ohjelmassa Suomalainen koti 1980-luvun rahabuumin pilanneen 
suomalaista makua ja tyyliä: Rahalla hankittiin kiireesti kaikkea, sisällöstä välittämättä.

• 1980-luvun ilmiöitä kodeissa olivat muun muassa pastellivärit, pyökki, tammiparketti, mustat kalusteet ja astiat, 
kromi, kulmikkuus, palapeilit, mikroaaltouuni, Commodore 64, vohvelirauta, vhs-nauhuri, seinille ripustettavat 
koristeviuhkat ja Rubikin kuutio. Juppikulttuuri ja ulkoisen muodon korostus toi koteihin myös kuntolaitteet.

•



1990 -luku



Millainen oli ensimmäinen autosi?
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Ensimmäiset lastenvaununi



Mullistuva teknologia

• 1980-luku: älyn aikakausi.

• Vuonna 1979 markkinoille tuotu Walkman mullisti tavan, jolla teknologiaa 
käytettiin. Siitä voitiin nauttia liikkeellä oltaessa ja se pysyi mukana nopeassa 
elämän tahdissa, johon ihmiset tottuivat. Teknologian kehittyessä myös 
kodinkoneiden oli pysyttävä tahdissa. Näin syntyi älykkään teknologian aikakausi. 
Yksisuuntainen suhde laitteeseen oli tulossa loppuunsa. Sen sijaan kodinkoneet 
alkoivat osallistua keskusteluun antaen hyödyllisiä vinkkejä käytön aikana.



Milloin hankit ensimmäisen kännykkäsi?

• 2007: maailma tutustui älypuhelimiin.

• Tuohon aikaan puhelin oli vain puhelin. Se, että puhelinta pystyi kuljettamaan 
mukana taskussa, oli hienoa. Matkapuhelimen toiminnot rajoittuivat kuitenkin 
pääasiassa puheluihin ja viesteihin perinteisellä näppäimistöllä. Maailma ei vielä 
tuntenut rajattomia mahdollisuuksia, joita tällainen pieni laite voi tarjota. Kun 
älypuhelimet astuivat kuvaan, ne mullistivat matkapuhelinmarkkinat kokonaan. 
Tämä oli uuden aikakauden alku.



Musiikin tallentaminen ja kuuntelu

• CD (lyhenne sanoista compact disc[1]) on optinen digitaalisen datan tallennusmedia.

• Levy tuli maailmanlaajuisesti markkinoille vuonna 1983.[2] CD:lle voidaan kirjoittaa tietokoneella 
käytettävää binääridataa tai ääntä, kuten musiikkia. Kaupallisesti tuotettavissa CD:ssä tieto on 
valmiiksi kirjoitettuna, eikä niitä voi uudelleenkäyttää tallennukseen. 1990-luvulla yleistyivät 
kirjoittavat CD-R-asemat tietokoneiden lisälaitteina ja vähän myöhemmin äänentoistolaitteisiin 
lukeutuvat CD-tallentimet, jotka toimivat samalla periaatteella. Tämä mahdollisti paitsi CD-levyjen
käytön oman datan tallennukseen, myös kaupallisten julkaisujen kopiointiin. Myös stereolaitteille 
valmistettiin tallentavia levysoittimia, jotka mahdollistivat Audio CD -levyjen kopioinnin 
esimerkiksi C-kasetilta; tämä vaati tyhjän CD-levyn, jossa on merkintä ”Digital Audio”.



Mitä muuta tulee mieleen?



Ensimmäinen 
oma koti

1970-luvulla pientalorakentamisessa yleistyivät 
tasakattoratkaisut. Rakenteen riskeihin ei osattu 
alkuvaiheessa kuitenkaan varautua: vesikattoja rakennettiin 
jopa ilman kallistuksia tai vedenpoistoa. Puutteelliset 
läpiviennit ja ylösnostot, ja kumibitumipinnoitteet puutteet 
nostivat myös kattovuotojen riskiä.

Millainen oli sinun ensimmäinen oma koti?

Milloin muutit sinne? 



Mukavaa 
äitienpäivä 
viikonloppua!


