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horisontti
koonnut RAIJA FORSSTRÖM

Johnny Rotten, Sex Pisteisin kuningas, punk-rokkari puhtoi-
sommillaan.

Parasta lapsille?
Nuoriamme viedään lujaa ja

kovilla Englantilainen punk
rockyhtye Sex Pistols, nuorten
lehtienkin raavasuiseksi ri iviö
laumaksi nimeämä on tulo^sd
karjumaan Suomeen Yhdvs
valtojen viisumi heiltä evät t i in
juuri, samalla menivät nelipoi
sen yhtyeen toiveet kahden ui
kon Yhdysvaltain kiertueesta

Väkivaltaisuudestaan ja omi
tuisuudestaan tunnetun vh
tyeen kaikilla jasemlld on tdkd
naan erilaisia huume ja pa
hompitelysyytteita Moru t
muutkin instanssit ovat Yhd\ s
\dltain Lontoon suurldhet>ston
tavoin estäneet seksipoikien
esiintymiset Kotimaassaan
Englannissa on jhtyeen tie
noussut pystyyn myös monilla
konserttilavoilla ja tavaratalois
sa

Sex Pistols aikoo vedota suo-
raan Washmgtonin vnanomai

sun päästäkseen Yhdysvaltoi-
hin ja ellei tämä onnistu yrite-
tään yhtve salakuljettaa maa-
han Kanadan kautta Ndin pu
huu koviksien manageri Mal-
colm McLaren Kiertueen oh
maara alkaa huomenna ja
paattva 17 l

Jo seuraavana päivänä on ha
kaneutoja poskilihastansa läpi
työntelevien poikien maara kie-
kaista Helsingin Työväentalon
estradilla Yhtyeen tärkein "sos-
tin ' on mekaaninen aanensar-
kija jolla syntyy räkäinen, kat
kattjva ääni

Niin että monet on konstit,
millä lastemme viikkorahoja
viedään — vastineeksi on tar-
jolla raavasuisen rnviolauman
räkäistä raakkumista

Kenenkahan asia olisi estää
moisten pääsy Suomeen — las-
tensuojelijoiden vai ympaiisto-
hygieemkkojen9
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Lentoaseman
poliisi muutti

Helsinki—Vantaan lentoase-
malla poliisia tarvitsevat löytä-
vät etsimänsä nyt uudesta pai-
kasta Poliisiasema siirtyi mat-
kustajahalhsta pari sataa met-
riä sivuun entiseen lennonjoh-
don rakennukseen

Poliiseilla oli muuttopaiva
maanantaina, josta alkaen ylei-
söpalvelu, puhelin- ja radioyh-
teydet toimivat uusista tiloista
Polnsin puhelinnumerot pysy-
vät toistaiseksi entisellään

Aseman löytää, kun kävelee
lentoaseman päärakennuksen
vasemmasta sivusta ylös ma-
kea Autolla joutuu kiertämään
paloaseman rakennuksen ym-
päri

"Kyse on melkoisesta muu-
toksesta silla entisten erittäin
ahtaiden tilojen sijaan saimme
200 neliötä Iisaa," kertoi lentoa-
seman poliisin päällikkö Kaar-
le Lehmus.

Lentoaseman polusi muodos-
tuu liikkuvan poliisin komen-
nuskunnasta, joka saanee lä-
hiaikoina vahvistusta nveihin-
sa Työtä ruttaa, silla kansain-
välinen terronvaara heijastuu
kasvavana turvatointen kysyn-
tänä - M H .

Television
vuosi alkoi
katkeillen

Uudenvuoden jon television
ääressä viettänyt kuvastui vii-
meistään puolen yön jälkeen
katsellessaan Shirley MacLai-
nen showta "Sahinaa sielussa-
ni' Ohjelman kuva kun katkei-
li tuon tuosta ' Hetkinen ' merk-
kiin mutta taustalla soi kaiken
aikaa ohjelman musiikki ja
ruudussa kulkivat tekstit Vain
kuva oli tipotiessään

Yleisradion ohjelmapaivys-
tykseen vaivautui myöhäisestä
ajankohdasta huolimatta asiaa
valittelemaan 11 henkeä, loput
kirosivat katkoksia kotonaan

Ylen lahetyksenvalvojat pese
vat kätensä sattuneesta Heidän
mukaansa vikaa ei ollut kuva-
nauhakoneessa vaan ulkomail
ta ostetussa filmissä Kuvatto-
missa kohdin oh näytettävä jo-
tain, sns "Hetkistä '

Toinen juttu on, miksei ruu-
tuun saatu ehjää filmiä tai mik-
sei kuuluttaja ennen ohjelman
alkua kertonut katsojille fi lmin
viallisuudesta Anteeksipyyntö
olisi ollut pieni vaiva

minne mennä tänään

Nykyheraldiikan näyttely esittelee muun muassa presidenttien
ritarikuntavaakunat.

liiku luontoon
Helsinki omistaa paljon met-

sää, meren saaria ja muita ul-
koiluun sopivia alueita Nnstd
nom 5 500 hehtaaria on urheilu-
ja ulkoiluvnaston alueina Ne
ovat helsinkiläisten vapaassa
käytössä Uudella multivisio-
ohjelmallaan kaupunki kertoo
luonnosta ja luonnossa liikku-
misesta Töölön kisahallissa
Mannerheimintie 17. Auki pai
visin klo 830—18

historian historiaa
Kansallismuseossa on esillä

näyttely Uutta vanhaa Se esit-
telee museovji aston tutkimus-
osaston historian ja kansatie-
teen toimistojen tutkimusta ja
toimintaa Avoinna klo 11—15
Tanaan mjos klo 18—21

mitä suomessa tehdään
Finnish Design Centenssa

jatkuu joulunajttelv tammi
kuun loppuun Tai ttse asiassa
se esittelee laajasti suomalaista
muotoilua Näyttelyyn osallis
tuu 91 suomalaista teollista val-
mistajaa ja käsityöläistä Kaik-
kea lasista taidetekstulim
Avoinna klo 10-17

glimsin joulu
Espoon Gitmsm tuvassa voi

käydä haikailemassa mennyttä
joulua, silla tupa on puettu pe-
rinteiseen jouluasuun vielä run
saan viikon A\omna klo
13-15

temppelin päivä
Helsingin Salem seurakun

nan uudessa temppelissä, Na-
kinkuja 3 ssa, on tanaan avoi-
mien ovien päivä klo 10—17

kesää talven keskellä
Helsingin Yliopiston kasvitie-

teellisen puutarhan kasvihuo-
neet ovat avoinna tanaan klo
13-15.

vielä kolme päivää
Raili Stenroosin oljymaalauk-

set ovat näytteillä Tallinvintissä
vielä kolme päivää Klo 11—17

heraldiset ruusut ja muut
Suomen njkyheraldnkan

näyttely on esillä valtionarkis-
tossa. Rauhankatu 17. klo
11—15 Näyttely kuvaa Suomen
valtiolle kuuluvien tunnusten
syntyä muotoilua, kehitystä ja
käyttöä, itsenäistymisestä nyk>-
paivaan asti

mitä espoo osti
Espoon kaupungin viime vuo-

den taideostoja esittelevä nayt-
tel> on avoinna pääkirjastossa.
Leppävaarassa, klo 10—20

rannoitta Ja saaritta
Pentti Holopainen on pystyt-

tänyt akvarellmayttelyn taide-
kahvila Mathildaan, Linnankos-
kenkatu 12 Nayttelytyot kuvaa-
vat Helsingin ja ympäristön
rantoja ja saaria

mäkeä laskemaan
Helsingissa järjestetään il-

maista mäenlaskun ohjausta ty-
töille ja pojille Opetusta anne
taan vuoden alusta lahtien
kaikkina arki-iltoma klo 18-20,
vuorotellen en maissa Harjoi-
tuspaikkojen ohjaajille voi il-
moittautua Tanaan ovat vuo
rossa Herttoniemen Snhtien
mäen harjoitukset, jotka jatku-
vat torstai- ja perjantai-iltoma

Suomi-ohjelman, "Es griisst das Land der tausend Seen", vii-
mekesäisellä kuvaustauolla katselivat maatamme ylipitkän
otsatukan alta ohjelman juontaja Gunter Gabriel ia toinen
päätähti Marion Rung.

Lohduton täytepala
tuohivirsuissa

' Sopo Marion Rung antoi
laulunkappaleiden valua suut,
taan hohdottomina ja Viktor
Klimenko vahvisti kansanlau-
lusikermallaan ennakkoluuloa,
että kansanmusiikki on ikavys
tyttavaa . kirjoitti Die Welt
-lehden televisioarvostelija jo-
ka kuvasi lansisaksalaisten te-
kemää Suomi-ohjelmaa lähinnä
"lohduttomana ohjelman täyt-
teenä '

Mutta ethän ollut kahden suo-
malaisen solistin syy, että lansi-
saksalaisen, Euroopan suurim-
man televisioyhtiön, ZDF n vii-
me kesänä tehdystä peräti tun-
nin mittaisesta ohjelmasta tuli
mm huono Rungm ja Ktimen-
kon osuus tuskin oli niin huono
kuin happamasta arvostelusta
voisi päätellä, mutta kauniit
kansanlaulut osittain saksaksi
laulettuina, vain tuntuivat huk-
kuvan sekavaan ohjelmakoko-
naisuuteen

Jos kerran lansisaksalaisissa
itsessäänkin filmi herätti kum-
mastusta, niin ei ihme. että suo-
malaista harmitti sitä enem-
män, mitä pitemmälle filmi
edistyi Tuhansien järvien
maasta kertovalla filmillä. Es

f russt das Land der tausend
een, katsojia tuskin puuttui,

silla se tuli sopivasti joulun ja
uudenvuoden välissä, parhaa-
seen ohjelma-aikaan

Juontajana oli lansisaksalai-
sille tuttu Gtinther Gabriel, jo-
ka Weltm arvostelijan mukaan
seisoi kuin betommohkale kes-
kellä kuvaa ja availi ja sulki
suutaan konemaisesti Filmissä,
jossa yhtä katkelmaa lukuun-
ottamatta suomalaiset olivat jo-
ko kansallispuvuissa tai museo-
vaatteissa virsuja myöten, sak-
salainen juontaja ajeli maas-
toautollaan ympäri Suomea
päällään modernit farkut ja is-
lannmvillapaita

Filnrun perusteella suomalai-
sista sai helposti käsityksen, et-
tä museotavaraa ollaan Viides-
ti katsoja joutui seuraamaan
en puolilta Suomea museopi-
hoihin raahattuja tanhuryhmiä,
jotka varmasti olivat hyviä,
mutta yksitoikkoisia ja asian-
tuntemattoman mahdottomia
erottaa toisistaan

Huumori puuttui filmistä ko-
konaan Meheviä kansanihmi-
siä ei näkynyt, lukuunottamatta

Mies & Nainen
ORMOMPMH

kanteletta soittanutta Samppa
Uimosta, joka valahti vain het-
ken kuvaruudussa Asiatietoja
oli äärimmäisen vahan ja mu
siikillmen antikin jäi pääasias-
sa kahden tähden ja muutaman
pelimanniyhtyeen harteille

Filmin ensi metrit oii taltioitu
Ahvenanmaalla, josta kansan
tanhujen jälkeen siirryttiin
Turkuun Eikä Turustakaan oi
lut muuta näytettävää kuin ka-
sityolaismuseon kuja ja vanha
ystävällisen näköinen mamma
kurkistelemassa museotalon ik
kunasta Ja sitten Turun linnan
eteen, jossa uusi tanhuryhmä
odotti

Vuorossa Porvoo, josta juon
taja osasi kertoa, että vanhassa
kaupungissa eletään nykyään
km niin kuin vuosisatoja sitten
Pihassa nyplast pitsiä kaksi ptt
knn pukuihin puettua rouvas
henkilöä

Saimaalla oh keksitty nostaa
puhallinorkesteri tukkilautalle
ja Marion esiintyi höyrylaivan
kannella pienten tyttöjen ympa
roimana ainoa katkelma, jossa
suomalaisilla oli tavalliset arki-
vaatteet, isopallotsia ja kirjavia
tnkoopaitoja kukikkaiden rim-
suhameiden kanssa

Kalakukko, leivanleipommen
ja piiraat näytettiin niin no
peasti, että filmin perusteella
ainakaan ulkomaalainen ei voi
ymmärtää, että nämä ovat mitä
suomalaisia herkkuja ja erikoi-
suuksia

Filmin kauneimmat maise-
mat olivat Ohtakansta. Pohjan-
lahden saarista ja Lapista Wei-
lin televisioarvostehja tunnus-
tautui Suomi-hulluksi ja oh
närkästynyt, kun kamera oJi
löytänyt niin vahan sykahdytta
via maisemia yhdestä maail-
man kauneimmasta maasta

Mamos-tv n kanssa yhteistyö
na tehty lansisaksatamen ohje)
ma oli näyte snta, minkälaisena
osa lansisaksalaisista haluaa
Suomen nähdä koskemattoma-
na ja puhtaana ilman tehtaita
ja nykyaikaa Tämän filmiker
tomuksen evastamana mat
kaanlahtenytta saksalaistunstia
kohtaa kyllä ensi pettymys jo
Katajanokalla, silla niin leveas
ti hymyileviä suomalaisia ku in
filmissä esiteltiin, harvoin ta
paa — LK

Rouva
pankinjohtaja
vai pelkkä Aili?

Lieksalaisille annettiin vuo
den alusta kehoitus sinutella
toisiaan Uuden vuoden juhlas-
sa kaupungin tekemän paatok-
sen saneli kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja, kansanedustaja
liki Voutilainen.

Lieksa on ensimmäinen kau
punki, joka on ottanut käyttöön
yleisen sinuttelun Maalaiskun
msta ensimmäiseksi ehätti jo
vuosia sitten Kitee

Nyt Lieksassa eräät pohtivat
voiko sinuttelusta sanoutua jul
kisesti irti ja ryhdytaanko
myöntämään teitittelylisensse
ja, mikäli joku haluaa pitää
kiinni arvostaan

Siinapa sitä pohtimista nam
laman päivinä onkin'

Helsingillä on luvassa
jo 48 kongressia v. 1978

Viimevuotisia jonkin verran
valoisammat ovat Helsingin
kongressitoimiston näkymät tu-
levaisuuteen Toimitusjohtaja
Lassi Ranta sanoo olevansa toi-
voa täynnä ja kongressitoimin-
nan näyttävän selviä vilkastu-
misen merkkejä Täksi vuodeksi
on tiedossa 48 kongressia, jois-
ta 15 on pohjoismaalaisille jär-
jestettyjä ja 33 kansainvälistä.
Nuhin odotetaan n 19 000 osal-
listujaa, mikä merkitsee lähes
100000 hotellivuorokautta ja
arviolta 45 miljoonan markan
tuloja

Viime vuonna kongressien
määrä oli hieman suurempi
kuin tänä vuonna, mutta osan-
ottajaluku jäi pienemmakbi eli
n 16 500 henkilöön

Suurin tämän vuoden tapaami-
sista on matemaatikkojen
kongressi elokuussa Silloin
Helsinkiin tulee 4 000—5 000 ul-
komaalaista Onneksi kesäho-
tellit ovat silloin vielä käytössä,
muutoin tulisi yösijoista pahan-
päiväinen pula Tavallinen tu-
risti voi silti jaada tuolloin,
15—23 8 ilman kattoa pään
päälle

Matemaatikkojen kongressil-
le eivät Finlandia talon tilat rii-
ta, joten avuksi otetaan yliopis-
ton luentosaleja

Eksoottisin tämän vuoden ta-
pauksista on Länsi Afrikan
maiden mvestomtikongressi, jo-
hon odotetaan n l 500 osallistu-
jaa Lansi-Afnkan neljästätoista
englantia ja ranskaa puhuvasta
maasta presidentti ja mmiste-

ntasolta. Kongressi järjeste-
tään lokakuun 10—18. päivinä
eh pahimmassa pimeydessä.
Voihan olla, että se on naiden
ihmisten mielestä hyvinkin ek-
soottista, Lassi Ranta sanoo

Suomi ja Helsinki valittiin
kokoontumispaikaksi lähinnä
siksi, että taalla on maaperä
puolueeton ja melkoiset kong-
ressivarustukset Kongressin
rahoittajina ovat iansiafnkka-
laisten maiden hallitukset ja
Volvo

Lassi Ranta sanoo, että kong-
ressien rahallinen avustaminen
olisi erittäin kannattavaa myös
Suomessa, silla kongressivie
raat jättävät keskimääräisesti
paljon enemmän valuuttaa
kuin turistit Opetusministeriön
tieteellisten kongressien jarjes
tamiseksi myöntämä 700 000
markan määräraha on tätä
taustaa vasten ajatellen sur
kean pieni ja sekin on riippu-
vainen kansan veikkaus- ja fot
tomnostuksesta

Lassi Ranta on huolissaan sn-
ta, että kongressit ja konferens-
sit keskittyvät edelleenkin ke-
vääseen ja syksyyn. Heinäkuus-
sa on taas hiljaista, maailmalle
näyttää levinneen tieto snta, et-
tä Suomi on heinäkuussa knn-
ni

Lassin harmit on tiedostettu
ainakin muutamissa Helsingin
keskustan hotelleissa, jotka
ovat heinäkuuksi tehneet nor-
maalia edullisempia majoitus-
ja muomtustanouksia

MAIJA LIISA PELTONEN

Ratsuväkiperinteen
keruukilpa onnistui

L a p p c e n i a n t .t (HS)
Runsaasti i atsuv akipci mnett.i
saatiin kokoon Lappooni annan
kaupungin museo ja kuvdtai-
deidutdkunnan vi ime s \ks\n ai-
kana j.ujestarruiss.i ke iuuk i l -
pailussa Kujal l is ta ennen ju l -
kaisematonta aineistoa ket Ui
nnn mnsaasti ettj siitä koo-
taan oma julkaisu Etel<> Kai ja-
lan museon julkaisusai jaan

Kilpai luun saapui kdikki. ian
59 vastausta en puoh!«a Suo
mea Osa vastauksista sis.iisi
ainoastaan \ a l o k u \ i a K n j d l h
sessa aineistossa oli lunsaasti
omakohtaisesti clott\ja muisto
ja jotka kmastavdt husaanen
keskuudessa val l innut ta h \ \«u i
tatsuv.ien henkeä

Ensimmäistä palkintoa n k t l

pailussa jaettu Sensijaan toi-
sella palkinnolta o 425 markkaa
palkittiin kaksi henkilöä iatsu-
mies Arro Karini Lappooni an-
nasta jd everstiluutnantti Olle
Harjapaa Tammisaaiesta

Museo- ja kuvatdidf lautakun-
nan puheenjohtaja everstiluut-
nantti evp Reino Yli Ketefn to-
tesi että tunsaat neljä vuotta
sitten Lappeemantaan peius-
tettuun latsuvdkimuscoon on jo
saatu vaisin tunsaasti ci itäistä
peiinneamiMstoa

Tästä huolimatta tai v i taan
vield paljon materiaalia, jotta
kuva suomalaisesta i atsuv,icsUi
olisi täydellinen H.m toivoi, et-
tä viel.i elossa olevat husaa» it
kartuttaisivat museon kokoel-
mia tulevaisuudessakin
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HELSINGIN SÄSQMAT
50 vuotta sitten

Tiistai 3.1.1928
Puilla käyvä auto

Muudan suomalainen vhtvm.»
on hiljattain hankkinut Suo
meen idnskaldistn patentin jo-
kd kun se sovitetaan tavalli-
set n kuoi ma autoon tekee
mahdolliseksi kavttdd puita
polttoaineena Cheviolet mal l i -
nen l 250 kiloa lahtaava kuoi
ma auto johon patentti on sovi-
tettu saapui v i ime v i iko l l a Vii
purista Helsinkiin Vaikka pak
kanen nousi matkalla <una 22
asteeseen kulk i auto moitteet
tomasti i lman minkäänlaisia
hdiuoUi ja tavall isen kuo rma
auton nopeudella Asiantunte
vat \ n a n o m a i s ( t t a ikas t ixa t
auton H< Ismgiss.i ja suoritettiin
siilo tcidl la nousukokeet, jotka
onnis tu iva t t - t i t tam UvdytLi
\,isti Autossd oh sil loin lastia
l JOO kiloa \ a ikka auton on
m<ui ia ottaa kut t n edelia on
maini t tu ainoastaan l 250 ki-
loa

Auto kd\ taval l is i l la ilmakin
v i l l a pui l la Sen geneiaattoi i on
samalla kaadun muodostajana
ja polttoamepesana Auto kul
kee 125 kilometria l 9 kuutio
metrillä halkoja jonka polttoai-
nemaaran se voi ottaa täysin
kuormitettuna Nain ollen tulee
polttoaine noin 12 kertaa hal-
vemmaksi kuin bensiiniä kas-
tettaessa polttoaineena

Laittein keksijä on ranskalai-
nen kemisti insinööri George
Imbeit joka jo useita vuosia on
kokeillut keksinnöllään ja pa-
rannellut sitä kunnes hän on
nyt saanut sen mahdollisimman
tavdelhseksi Juun hänen vii-
meisen saavutuksensa on edellä
mainittu \ h t \ m a nyt ostanut,
omistaen patentin \ksmoikeu-
den Suomissa Vuossa ja Lat-
viassa

Vuoden mahtavat pofetoviliot
Muun
muassa
aidolla
nahalla
verhoillut
kalustot
alkaen

2490.-

Larissa
päätyhvllYineen
395,-

Tuotteen käteishinta:
Ohjevähittäishinta:
Osamaksuesimerkki
-käsiraha
-osamaksut kk X mk.
-osam.yhteensä ...

Marker-
nahkakalusto

2490.-
4680,-

250,-
9X 265,65

2640,85

Alfa-
nahkakalusto

2690.-
5600,-

270,-
9X 287,-

2853,-

Larissa-
parivuode

395,-
ELANTO

Alfa:
sohva+2
lepotuolia

2690,-

3X

750,-

45,-
119,30
402,90

E KALUSTE
METALLITALO, Siltasaarenkatu 3-5
Puh. 734 2135 ja 734 2136
Myös varastomyynnista, Palkaneentie 13

Nimityksiä ja eroja
Tasavallan presidentti val-

tuutti esittelyssään Suomen Me-
xicon suurlähettilään Enfc
Törnquistin toimimaan täysi-
valtaisena enkoissuurlahetti-
laana myös Tegucigalpassa
Hondurasissa seka Suomen
Jeddan suurlähettilään Kot He-
leniuksen toimimaan täysival-
taisena enkoissuurlahettilaana
myös Masqatissa Omamssa.

Samassa esittelyssä tasaval-
lan presidentti nimitti Vaasan
lääninhallituksen lääninoikeu-
dessa toimivan lääninneuvok-
sen virkaan laaninverojohtaja
Erkki Korpilohteen.

Professori Erfckt Palosuo sai
eron Helsingin yliopiston geofy-
siikan varsinaisen professorin
virasta

Teknillisen korkeakoulun lai-
vanrakennusopin professorin
virkaan nimitti presidentti
tekn tn Ernst Enktnsttn seka
Oulun yliopiston rakentamista-
louden professorin virkaan
dipl ms Matti Kttraksen

Oikeusneuvos Vtktno Modee-
mlle myönnettiin ero korkeim-
man oikeuden oikeusneuvoksen
virasta 5 l 1978 lahtien, jolloin
hän saavuttaa 70 vuoden iän

Tasavälin presidentti myönsi
prof Ilkka Vuorelle eron Jy-
väskylän yliopiston Inkuntahy-
gienian ja kansanterveyden
professorin virasta 31 12 lah-
tien, prof Allen Järvenpäälle
eron Tampereen teknillisen
korkeakoulun tyosuojelutekno-
logian professorin virasta l 9.
-78 lahtien, prof Motti Tikka-
selle eron teknillisen korkea-
koulun metallurgian professo-
rin virasta l 12-78 lahtien se-
ka prof Lttsi Otermalle eron
Turun yliopiston tahtitieteen
professorin virasta 1. 8. -78 lah-
tien

Väitös
Laaket lis Olo/ Palmgrenin

väitöskirja "Aktiivisen krooni-
sen valikorvatulehduksen leik-
kaustulokset — pitkäaikaisen
seurannan kliininen tutkimus"
on tarkastettu Helsingin ylio-
pistossa

Vastaväittäjänä oli vt. prot.
Pekka Karma ja kustoksena
prof. Tauno Palva.

LAPPONIA

TlMANTTtLAMPi ,a LUKKO
ovat Björn VVeckstromin muotoi-
lemia kihtoja
Tutustukaa Lapponia-kihlako-
koelmaan kun etsitte (otam kau-
nista yhdessä

Lapponia Jewelry Oy
Helsinki


