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OPPIVELVOLLISUUS 1921

Kuusivuotinen kansakoulu 
tulee pakolliseksi kaikille 
oppivelvollisuuslain myötä.

1920-LUKU
Muuttoliike maalta kaupunkeihin alkaa 
teollistumisen myötä. Kaupungeissa on 
työtä tarjolla teollisuuden piirissä. Tyypil-
linen nuori on työläisnuori, joka käy kan-
sakoulun ja menee sen jälkeen töihin.

1920

TIESITKÖ ETTÄ...
1920: 23-vuotias Paavo Nurmi voittaa 
ensimmäisistä olympialaisistaan Antwerpenissä 
3 kultamitalia ja 1 hopean. 

1926: Yleisradio aloittaa radiolähetykset.

1928: 20-vuotias Mika Waltari kirjoittaa
läpimurtoteoksensa Suuri illusioni.

SOTIEN VUODET

Sodat hallitsevat 40-luvun alkupuo-
liskoa. Vuosikymmenen loppupuolisko 
on sodan jälkipyykin pesemistä ja 
vaaran vuosien aikaa.

1930-40-LUKU
1930-lukua leimaavat jyrkät vastakoh-
taisuudet ja poliittiset ääri-ilmiöt. 
1930-luvun alku on talouslaman ja 
puutteen aikaa, vuosikymmenen loppu-
puoliskolla talous elpyy. 1930-luku 
päättyy katastrofiin: Neuvostoliitto 
hyökkää maahan marraskuussa 1939.

1930-40

TIESITKÖ ETTÄ...
1930-luvulla Autot, laivat, junat ja 
lentokoneet ovat uuden ajan ja teollistuvan 
Suomen symboleita.

Radio on vahvasti läsnä suomalaisten 
arjessa. Radiosta kuullaan sodan loppumisen 
puheet ja muut tärkeät uutiset.

1939 Olavi Virta levyttää ensimmäisen 
kerran.

NUORTEN VUOSIKYMMEN

Lontoosta tulee 1960-luvun
puolivälissä nuorisomuodin ja musiikin 
keskus. Uuden aikakauden keskeisinä 
hahmoina ovat The Beatlesit. 

1960-LUKU
Suomi modernisoituu kulutusyhteiskunnaksi ja 
tapahtuu suuri muuttoaalto maalta kaupunkeihin. 
Maailma on lähempänä kuin ennen, kun televisio 
tuo kansainväliset tapahtumat suoraan olohuo-
neisiin. Nuoriso rakentuu omaksi ryhmäkseen ja 
nuorison omista kulttuurisista tuotteista tulee 
yhtenäinen ilmiö ympäri maailmaa.

1960

TIESITKÖ ETTÄ...
1961 Ensimmäinen SUOSIKKI-lehti ilmestyy. Siitä 
tulee suosituin nuorten lehti vuoteen 1965 tultaessa.

Suomen kuvalehti Kysyy: Onko kouluissa
demokratiaa?

1968 Opiskelijaoppositio valtaa Vanhan 
ylioppilastalon.

1969 Täysi-ikäisyyden raja lasketaan 21-vuodesta 
20-vuoteen.

NUORISOKULTTUURI 
KAUPUNKILAISTUU

Nuoret viettävät yhä enemmän 
aikaa baareissa ja kaduilla. 
Kaupunkien keskustat täyttyvät 
toisiaan tapaavista nuorista. 

1970-LUKU
Kaupunkilaisnuorten määrä ylittää maalaisnuorten 
määrän ensimmäistä kertaa.  Aikuiset huolestuvat 
lasten ja nuorten lukuharrastuksen vähenemisestä. He 
pelkäävät kaupallisen rihkamakulttuurin, viihteellisten 
lukemistojen, sarjakuvien ja television turmelevaa vai-
kutusta. Näiden pelätään aiheuttavan nuorissa rahan 
ja vallanhimon ihannointia sekä väkivaltaista käytöstä.

1970

TIESITKÖ ETTÄ...
1970 Järjestetään ensimmäinen Turun Ruisrock. 
1972 Interrail avaa kokonaan uudenlaiset näköalat 
nuorten junamatkailuun. 
1976 Täysi-ikäisyyden raja lasketaan 20-vuodesta 
18-vuoteen.

KÄSITE TEINI-IKÄINEN YLEISTYY

Kaupunkinuoriso viettää aikaansa 
baarissa, jonne tulevat ensimmäiset 
jukeboxit, jenkkijäätelöt ja korkeat 
jakkarat.

1950-LUKU
Suomessa alkaa jälleenrakennus. Moderni nuoruus 
syntyy, kun nuoret irtautuvat edellisen sukupolven 
arvoista ja asenteista. Kirjojen lukeminen ja kirjas-
tossa käynnit, radion kuuntelu, levyjen soittelu sekä 
vaatteiden ompelu äidin Singerillä täyttävät päivän 
ohjelman koulupäivän jälkeen. Baarin jukeboxista 
kuunnellaan muun muassa Elvistä, jota aikuiset 
paheksuvat.

1950

TIESITKÖ ETTÄ...
1952: Coca-cola ja purukumi tulevat Suomeen 
Olympialaisten myötä.

1955: Yleisradio aloittaa Suomen 
ensimmäisen televisiolähetyksen.

MAAILMANKUVAN SUURI MURROS

Nuoret menevät kouluun Kekkosen 
Suomessa. Maailmankuvan mullis-
tavat tietokoneet ja Berliinin muurin 
murtuminen.

1980-LUKU
1980-luku on vahvan talouskasvun aikaa, tieto-
koneiden ja elektroniikan kehityksen voimakasta 
nousua. Kuntosalit, solariumit ja laskettelukes-
kukset ovat ajanhengen mukaisia vapaa-ajan-
viettopaikkoja. Juppikulttuuri tuo mukanaan 
myös purjelaudat ja Amerikasta omaksutaan 
rap-musiikki, rullalautailu sekä rullaluistelu.

1980

TIESITKÖ ETTÄ...
1981 IBM PC julkistetaan.

1984 Suomen ensimmäinen McDonald's avataan 
Tampereella.

1985 Riki Sorsan ”Kellot ja peilit” julkaistaan.
Se on tiettävästi ensimmäinen suomalainen CD:nä 
julkaistu albumi.

KÄNNYKÖIDEN JA TIETOKONEIDEN 
VALLANKUMOUS

Vapaa-aika kuluu tv:n katseluun, 
kavereiden tapaamiseen, lukemiseen 
ja liikuntaan. Erityisesti pojat 
innostuvat tietokoneista, peleistä ja 
sähköisestä viestinnästä.

1990-LUKU
Taloustaantuma ja teknologinen vallankumous. 
Word Wide Web kehitetään. Syntyy käsite syrjäy-
tyminen kuvaamaan koulutuksen ja työelämän 
ulkopuolelle jäänyttä nuorta. Vanhemmat, opettajat, 
ammattilaiset ja muut nuorten parissa toimijat ovat 
syvästi huolestuneita nuorten lisääntyvästä 
päihteiden käytöstä ja huonovointisuudesta.

1990

TIESITKÖ ETTÄ...
1995: Ne suomalaiset, joilla on matkapuhelin pystyvät 
lähettämään toisilleen 160 merkkiä pitkiä tekstiviestejä.

1995: Koko Suomi laulaa Ruotsin jääkiekkomaajoukku-
een tunnussävelmää Den glider in, kun Suomi voittaa 
jääkiekon maailmanmestaruuden Ruotsia vastaan 4-1.

YHTEYDENPITO MUUTTUU

Matkapuhelin muuttaa nuorten 
yhteydenpitoa, kun tekstiviestit ja 
kuvaviestit yleistyvät. 

2000-LUKU
Talouden nousukausi ja finanssikriisi, terrorismi, 
globalisaatio ja ilmastonmuutos. Internetin yleis-
tymisen myötä maailman asioista ja ongelmista 
on tullut kaikille yhteisiä. Nuorten hyvinvoinnissa 
tapahtuu pääasiassa myönteisiä muutoksia.

2000

TIESITKÖ ETTÄ...
2002 Euro otetaan käyttöön. 

Tosi-TV-tuotannot rynnistävät kotisohville. Nähdään
ensimmäinen Suuri Seikkailu (2001) ja Big Brother (2005) 
sekä Idols (2003).

2006 Facebook tulee kaikille avoimeksi yhteisöpalveluksi.


