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KUOPIOSSA IAVATAAN

Suoutcn trcir jas -b o s cura on kir jas t oalan t suurin ja k:unc i*r 
,

aa'ctccllinon jär jcstö. Scuran tarlreitukscna on cdistää
lciriastola.itokscn kchitystä, tchdä trrnnctuicsi kirja"sto jcn
yhtcislrunnallista ja. ti"ct i:cllistä tchtävää ja. lml-ttuuri-
:lcrkitystä s ckä kohottaa lrir jastoalalla työskcntclcvj-cn
ai-ulat -b 1ta.i- t oa .

Kiriastoscuran iäscncksi vol liittyä lruka tahansa, joka
tuntcc näraä tavoittcct or-riksocn. Ya taosa jtiscnls-böstä
koostuu cri kiriastolssa työskcntclcvistä ja kirjastolau-
takunticn iäs cnj-stä. Kir jastos curan johtolcurnnassa cnerurls-
tön riluodostava.t cri kir jasto jcn johta jat. Kir jastoscuran
pulrc cn j ohta jana jatkaa \ruo d cn Lg7 + Jouko fgrri

I(PYn pcrustaniscen vaitrcr,rttl tyytynättönyys kir jastosoure,an,
KPY; cclL liittyivä'u cdit;rlas cllisct tklr jastoihnisct , ja
IGY laati rILtI. Kirjrr.stoon vsj-lru'ctaniscn oppaan. Kuitcnkin
on ilncis tä, cttci L(PY nyt cilkä tulcvarisuud.cssakaan o1c
sc sct-lra., jolIa, vold.aan vaikuttaa kir jastoalan kchitykscc4o
färkcln on Suoncn klriastosoura. Eikä IGTr pyrikään oIc-

rhacistä on kLlitcnkln, cttci klr jastoscura r4rkylscllään
:Yastaa nlltä tavoit-bclta, joita sil1c a,sctctaan kir jasto jcn

kchittåris.,ksi cl:nokraattisiksi ja cdlstykscllisiksi i

tti cd on ja lcu-l-ttu-urln väIl tyks cn kcskuksi kailckialla naass&lrr:-

ll.c.r

Uusia tuulia tarvitaan. Slin--pi. voirimc rec ]raiklci vaikuttaa
Suonicn kiriastoscuren lruosikokoukscssa. Kuopioss& clol«russa.
Jollct vicl-ä o1c kirjastosoura.n jäsen, liltlr., (san voit
t,öädli":1nksar-ra1].asCur[}npoStis11rtot11i11c25::rar1ckaa,)

VU0SI LgT 4 Dril\riOKItAATTISlIi\T KIRJ,ISTOT0II,I]NNAN VUL-,DEKSI J

t-.- -

Kuopiossa tavataan
rcI
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IIESITKÖ

cttä ]:arjoittclija.n palkkae ci vicläkään saatu työchtosc-
pinukslin. A 3 on ylin valtiona,puun oikcuttava palkkaluok- 

:

ka. Viclä kcväälIä" on tarlcoitus lelltQ,t'cää Jokr.is ccn har j oit-
tclukir jastoon laitokscn csi::ri;hcn, laitosncuvoston ja UDKn

}rhtcincnkirjc,jossaSuoSitc11a,anv.i,hintäänpa1kka1uöktrraa

Alna ]ruitcnkln kannattaa kokcilla vailruttar:rista ]lautakunnan

kautta. .Jos tunnct tai tutustut johg,nkin o:di sty:s-/ uudistus-
niclisocrl la.utai«rnnan jäscnccrl puhu heincllc nyös harioittc l-i-
jan palkoista

cttä har joittcli jan työkir jan , ( tosin viclä va,nha.n painokt cn;
+ uuciistctun csipuhccn sa.a f. iitokscn ltnnsli:sta. '

't 
''":''" 

' . ';' 

't ':'-"" 
. ,..., ...r.'

cttä sp_, orl pyytåinXrt laltoksia sclvittrhrään irurssiklrjalli-
suutcnsa ja. poistanaan siitä rauhanvas-baisct sotaa ihannoi- 

,

vat ja propagoivat, yksipuolisct ja väairis:tclcvät setrcä lLcu- ,,

vostovastais ct. kir iett .

cttä sc suunnill.clcc rauhq,ntutirinuspanlckia, iohon sc on

PYYt.,Lnlrt laitolcsia csittliri;f :n ^.ihclta o

ja cttä nolcnpla t'chtäviä hoitanaa+ on k & I -laitokscl1a
pä:ltctty valita työrprls5, joj-lc toistaiscksi clL valittu
valn vestaava: Mar jer"riitta la"ar,ancn. Ra,uhan cd.is scstä
klinnostuncct ottakoot yhtcltt;i hänccn -v

.-**-''-7

{)-;1r{)
,<

L

-- ...----.:--_--
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IAUTU PUOIUEETIOMISTA ITEDEMIEHTSTÄ

Kun puoluccton pslykiatri lrur:rartuu luottamulcsclliscsti
puolccsi ja s,;lit tää: El o1o r:ritään hätää, i<atsclkaa
naailnaa a.voir'rcsti, tchkää rctkiä maascuclul-lc, lcc::ätkää
nansikoita, nä1n l-öydättc cläi:räin tuhannct rj-cmut.
Silloin k3rsJ, häncltä, pal jonlco häncltä noncc ailcaa hä*
]lcll vilkottalsccn naistcnlohti juttuunsa, tiukkaa hänc-l-
-bä hancn oppi-isicnsä ninct.
Katsclc häntä hi-craan tarlccrnnin, huomaat rotaryklubin
ncrkin, huolcttomastl prässät;rf, housut sckä tuskin
havalttavan pullistuilan i:ovltaskr.rn lrohc1alla.
Kun puoluccton soslologl sclittää huol-cttomana iaarimck-
kopaiclassaan, cttci olc s}rytä huclccn, kuuntclc tark*
lcaan. i :

Hän kcrtoo ristiriito jcn sääntclystä, I{clsingln Suona;.
laiscssä yhtclslroulussa olcvlsta lapsistaan sclcä luok*
kalcäsitt:ccn cnämääräis5r3rdcstä tictcclliscssä tutkinruk-
s ossa ' i"i

I§rsy haincrltä m1ltä säätlöltä hän aikoo saada scuraavan
apura.hansa puoluccttoinlar, tutki::tuksiaan vartch.r Nous c

irlös, ]ca,tsclc ynpäriIlcsi. f icd.us'6c1c, viihtyykö hän
hyvin tääl1ä uudcssa asunnossaarr, kilhtyykö auto hyvln,
cntä va,ino

Kun puolucc'r;on ka.nsantalousmics scllt-bää taloudcltista
yhd.cntycti-stä, yhtclsiaarkkinoita, katso .Isuinlca. cloisasti-
lnrin tuu1fu4rlly hän käs111ään näyf,1ää tuotannon nousun.
ja kansantulon ka.svun, nritcn ruscttl pukccka.an häntä.
§llIoin kysy häncltä, johtuva"tko i<apitalistiscn talous-
järjcstclniän krlisit lräncn ;riclcstään todclla. Sattuman
ollmista, kysy häncltä Lccncn tulot i'Lous cvat, kcncn c j--
vät.
Kats clc ynpärillcsl , huoiaaat nahkais cn no jatuolin Jrlä-
puolcl-l-a Kauppakamari-n tccttåinrän 6O-rnrotispäivåiruoto-
l«"r.van ja joltakin puoluctoirnlstolta tullcct jo hliinarl
lakas tuncct onnl'bt c,l.ulrukat,
Kun puoluccton tcologi kääntyy luotta::rukscllis csti puo-
lccsi jei kch.ottaa sinua irrr:-btautui:raan kailccsta na.arl-

2,

3.

4"



päälliscstä ja käeintiinään katsccsi )r1öspäinr vastaa
cttä tiihtiticdc on aina kiinnostanut sinua, l.mn hein kc-
hottaa sinua kcskittyrnään ilnr"isiin ja pysyvlin arvoihin,
uppoutumaan'butkimattoniiin s;rlyykslin, }yö häntä vc1 j cI-
liscsti oIallc ja sano, cttä nc1l1ä oll 'uodclla pal jon
yhtcistä, urhcihrsulccllus ja arlccologia ovat ::iinunkin
nrl cliharras tuks iani .

; Ka'bsclc ;,'nrparillcsi hieman tarlcoitunin, huonaat lcuvan, jos-
§a kcnttäpilspa. kättclcc ascpukuista. reicstä, jonka kä-
dcssä on Raramattu,, s clässä }civääri ja rintataskrrssa jot-
tain Karcksclta tul1ut kirjc.

5. I{un puoluccton inforrnaa'bikko --äF-----T ( tä;rtä itsc ),

Kari J. Kcttula

ffi INTIÖNAIIINIO 3OTKOITIIN I

[ampcrcc]1. Ylloplsto valtiollis.tctaan cnsi clolcui;.n aluss&o
Ylioplston valtuusto päättl csittää pcrussääntötoiririlnrnnan
cncrunistön hallintonallia asctuicscicsi yliopiston hallinnosta.
TA3/IY on valmistanut rinnaklcrl,iscsityks cn, joka pcl3ustuu y1c1-
sccn ja ]rhtäIälsccn äänioilccu'bcen, lcanslc:pilaitokscn lakkaut-
tamlsccn ja korksalcoulun autonomian tunretanisccn.r 0piskcli-
jolttcn' ja ka.ikkicn dcmolrra.a-btistcn voimicn yhtcincn vaati-
ritus or"Ir cttä valtioncuvoston on la.adlttava asctus tämän
rinnakkais csityks on poh jr;lta.

Pcrus_sääntötoii:ritrnrnnarl cncriuris'oö q
yliopiston hallitus ja valtuus-
to päätylvät csittåinään vilsikantaa

sccn ja kftrika"nta.a 1a1-
toksillc. Valtuuston
vlid-cslranta : valtionE.u
voston viid.cnncs kckslt-
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ti ir: hallintonalI ilcuvi *ihin
Tampcrcclla, täältä sc slt-tcn lcvisl rrulhln valtiollis-
t c t tavi 1n .lrortrrcalcouluihin.
Va.ltiovallari . o suus hallinnos-
sa iacrkitsis I yliopir.ton
aut onomlan kav cntu.rnis ta,
Valtiovallalla on nahdolli-
suus to t cuttaa valtakunnal-
Ii-sta, suunnittclua" ja näärl-
tcllal, korkcakoulu j cn yht cis-
]cunnal-11sct tchtävät lalcicn,
koriritiar:lctintö j cn ja bud j ct-tic;n lclinoln. Viisikanta lia-vcntaa opiskcli joittcn
vailnrtusnahdolllsuui.rsia . Jalriintlöt ylccnsä saattavat
luoda teil,rsln kcinotckoisia
lclrcjä hal-llnnon cri tasoil-la.

Pcrussäa.nnön ohclla toli::.1kunta
P crus s äänt ö j; o inikunnan mi c t in- c ; i ;t i --".irr* tavan suunni t c lnantö huonontui hallitukscssa uud clcsi laitos jaoksi, j oka
lrusc sitcn cttä yl,iopiston sckään cj- oLc kaikilta - osiltaan
halli-i;uirscn auto::raattlsllcsi- pcrustcltu, Klrja.stotictccn

" jäscnlksl 11sättiin rchto- la.i'oos csitctääÄ oseksi nuodos-
tcttrvaa vl cstintäainiitt cn
laitost*, UnK l-aur'.;nnoss&an
tuki tätä li i 1,-os te . , -

l,{ictinnön pcrus.tclulssa csitct-
t), ko"icsiportaisu"us 3 rIiha,]-l-i-nto'
ja hciskushallinto cl ]«ritcn-
trcnrr.n csitytr«scssä tcr:tcudrr, kos-
ka vällportac,n climilrsi on cd.cl-
lccn jältr:tty, ti,cdckunnat " tr1'-
s älcs 1 to irrikuntltr,-n ,qnftuti s,-b öcsiittä§, tlotccllistan ncuvos-
t o j cn pcrus ta.,:riste , Näilä olis'i-
vrt Jrhdcn tai i us cer.:u1an lal t ok-
,scn v:lhintään li-scnsi.,ia-btlta-
so j-sia, lcc11cgla.al1sia r:liniä,joltton tchtävänä clisi rntkais-
ta, tietccllistä ]<oi:rp,itcnssia r

v.,,etlvat kysyi-rylcs r,t .

Iiluut olcs cnlr.akulo.utakun'6.i on
ni ctinnösE ä csitctty lcanna.tct-
tnva uus i clin ja r:yö s s clL
nonl jäscaisyys 01L qröntcistä

mut-ba ieyös scn vallnnc,ssa
pit,älsi noudattaa. dc.*olraatti-
sia rircn(itek:iä"

Krikrs sa mc-r,ninutkaisuud cs saan
tånä :pcrussääntö,:s ii;ys ::r,:::lcit-
s c c vj-rkafli r: sva]-lan lrasvua ja
kc slrit tää/:ntis tä ffilurcir::la.n
vallan hil1lnt c j ol:.ta jall c .

tä ja puuttcista.

Kir jastotict"ån . 3a infornatil-
kan laltosncuyosto totrjsi lau+' ' .

sunnossaan an. §curaava8,8 '

Kirjastotlctccn ja inforna-
tiikan laltokscn tolr,rinta on
dcnokraatti-scsti valitun lai-
tosncuvoston alJcana osolttautu-
nut vcrua,tt onr.asti suunnit cheal-
lis cnr:aks i kuin s itä cnncn .
Tänä ailrana on l-altokscn tci-
r:intaa pystytty kchitteinään
pitkäjäntcis cstl, laitolcs clla
on keiyty laajaa kcslru.stc1ua
laitokscn toii:rlnne"ste. ja te.voit-
t c i s ta , n'lnkä tul oks cna on
l*adittu pcrustuclllncn KtSje tutkirrus oh j clna ?

Ti, hallinto johta.ja ja
vararchtorit. mllintoJbk-
ta. jan' nscmaa vairvist.;ttiin
ngös:'mru-bcn.

.'
YTÄ- kokc:irulrs c t ovet s clväs flosoittancct cttä l_altostasoL
lalcin rtngl_rpid.c-crot, synty-vät )rht o ne.fur:nall- i s t cnl naii-c -rrystöir pohja.lta. - opc-btir. jat
.i a op.'skc 11 j a,t . icr-ivät s:uintr(aa1
.',dusta ;, mitä,än äutoialrirt'ti-
s cs ti yasta"kkais ie lntrcs s c-jä" Mictinnön pcrustcl-uis-
sa. on tosin tod"rttu nykyisit_tä d.cmolrraettisista fäilos-
n',ru.vostoista saadun nyöntci-siä lcokcrruksia, nrutta silti
n;iraä kolccnu.ksct or1 jätctty
tä;,rsin huonlotta nlctinnöäsä
tätä saati;oi uurioilla jo toj.-
mikunnan as cttanis clL ailroina,sillä toli:riknnnasta s;rr jäytcf-
tiin clcnokraattis-bcn faitäs-
ncu.vosto jcn cclusttls o : 

:

Eirhtikuue,sa tänä cncrinlstön
luonnos oli lausuntolclcrrok-
scll-a alayksilröispä, lifonis-
sa annc tuis s. n lausunno 1s sa
$hd;rt'f, l]n lrolmcn t oinikurrnan
jäsc;illcn rriävää,n rllclipitcc -§cclr. ja lisåiksl csitcttiln
lcri ti ikkiä nri c1 ctt örir;rylcs is -



Valtuuslrunnan kokoukscss& L7 ,
4-. ci näihln ni«:tlnnön todcl-lisiin puuttclsiin haluttu
lalnkaaä puuttua, veen. p"**u-
s§änt öt o 1i:il<ännan c s ityks cfj -tä cd.c11c cn hr.rononnctti,L halli-l
tulrs cn csltys" hyväksyttlin .'

ärincs tyks cn jä1kc cn tAhcs
::uu-i;tunatto::rana . 0piskcll jat
civät osailistuncct kokci;_*sccrir

ylioplston virnLliscnn aqityk*
gcnä opctusnlnistcrborrr JosQalrcsän r,.ikana' 'valnis 

t clia-", r, :"' :

lopullincn asetusluonnos
valtior.rcuvostollc.

TAIT,IY on valnls tanut rlnnr.lclcnis-
csityJ,cscn halllntonallllrsi.' lL,

TAI,IY on päätteinyt ottaa ),htcJr*-tä nyös uiuihln valtiolliätcti;a.-
vi-rl, :. korkecr,lrculu jcn yf ioppilas-
kuntiiil, Kysynys cl olc
vean Tarnpcrccn yliopis-bon
ha]ll'nnosta vaen asia on val-
te.irunnallincn. yhtcincn ja
solld.aarincn toiminto., on nyt
välttair-rät öntä c

r
U

YTETNEN rA TT:*I*HIN, AATfIOTIGUS i

rflrNTIOiiAttrivro
BOII(OTTITN I . .,

I\[c:rjr" Huovila

ooo'oooo
P

Mcld.ä.n 0n nuistcttava, cttä
cpäd cniokraa.ttisilln l<iinti ö-
as rtuLrsilla wrlnist r1laan
nyös kiirytiölakia ja toi-
saalt,-4. kävcnnctaan kol<o
korlrcekoululait olrs cn aut ono-
i^ri.r., '1-lI! 1,L1, I '. :' ,'

, I '" r- . i

Jo nyt, or1 nähty Tal d c t c o1lis cn
i<orlccal<oulun ja Ta::ipcrc tjrl
t cknlllls cn lrorlrcaköulun opis-' ,

kc Ii jrb o lico t in 'u chokkuus . 4 
;

Mlkä1i trriinti-öpohjaincn osc-'.tus ruruLotacrn fapi tulos 'c,1u' , .r.
sclvä: oplskc,fijät bolkotoivat
cpädcr:rokran tt 1s ta ha,llii:t ocr, .

LAINTIICIRJA-IIIA
toukolruun 12, kro lB" lähticn ravintola Kirjassr.
Hcl slnglssä,

Täss:ä ICPY: n jar j cst;r:-räs sä tirnisuud"cssa ovat llalna-klrjan ttkl jäts Nuotio, -Pcrälå;,, putkono,r,' å'i.'gräääor,vestaanasse kir j:rs-ba syntyncisiin ]rysymy:.cåiin .
l/lcnc kcslrustclcrl3.r'.n lclrjestopol'iti-iira.ätä:,,

KIRJASTOKOT{TTEAA : . .'

awlst:.::raan on uDKsssa varlttu työrylurä; Kaarina ,rkoncn, Rai ja Möttöncn ja Mar jaåna.- Taluri-ncn o,
Ryh::rän ta.rlcoituks cnc) on koota je to l::itta.a--k piritccn- ' : lrlirttgule rll1tä aiatulcsj-a ja tolvoi-ruks,ia ja årraotuk-

' q aa t, joita iiir;iIlä on konitöan- työllc veisinkin
i; i/ltt 

" 
",:i" i ; I; ",,5å ä=,1 ffi : i llå3*";#ft1ä1" ; nu :x; 

" 
; 

af3å 
1, . .
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IilRJASTO']'UTI(INTO UUDI S TUU

Yh-bcislnlrtatlctcc1lincn ticdclmnta päätti syyslul«rka.ud.cn'

l-g7 3 alussa. pcrustaa tutkinnonuudistustyöryhnein, j onka tch'
tävainä on uudcn tutkintorakcntccn totcuttanlscn suunnittclir

IYTT-toinilnr.nnan ::lettnuösu .;i,n (ko::, 1972r;i1? ) frafmotta.::ri-

cn pcriaattcidcn nukaiscstl. Täncifr työryhnän, jossa kaikilla
ticd ckunnan oppla.incilla on ' cdusta jansl ( k & I : tä cdustaa

Hcnny Suonlncn) r tchtäveilrsl tu1.i vqlnistclfa tptkinnolr uud.is-
:

tuksccrl J.iitt5ndä, chd.otuksia ainakin aluksi paljolti laltos-
tcn csittåtnicn näkökohticn pohja}ta. Tästä syystä ticdclnxr-

ta katsol aihccllis"f.ui'pcl?ustaa. r,ryös laitoskotrtaisct tutkin-
ti

nornrudistustyöryhnät, jotke valnistclcvat suunnitcllun yksi-
tyiskohtia. Mcidän lettois cmrlc työryhnääg ]ciruluwt u.rrr*r.-

i- . ..r: : .:

\ra.t opiskcli ja"t ja opctta jat: lcht, Kokkoncn, &ss. Karhun- '

nrr,ri, vt , itss . Suonincn ja opiskcll jat Jaakko lyyra , Pcrtti
Vakkari, Kalcrvo Järvc1in, Ralli'Kciii ja Marja.riltta laana-

n cr:.. Työryhmää on tarkoitus suurcntaa cnsi syksynä. ' ' '

; i r- ' ':

;.. 
: 

l"'-'.:"

Tutkinnonuud.lstukscn tavoittcct ' :: :, : r.''i ::'

, :,'

Tutkinnornrudistulcscn kcskclncn päeirräärä on ta.voittccllisltu;
.l

d.cn lisäainincn kou]-utukscssc, Korkcakoulutukscn tavolttcct
nääräytyvät ylclstcn yhtci-slmnta.pollittistcn ja koulutus-
poliittistcn tavolttcidcn clcllrptteinällä tavalla niistä yh;'
tciskunnellislsta ja a.r:rmetil-lisista tchtäviotä, joihin kor-
kcakoulututki-nnon suorlttancct:.isi joittuvat . , :

futkinnonuudis'oukscn ]icskcisct sisällöllisct pcrianttcct
ovnt !

9*m@. Opctukscn ylciscnä lähtökohtana mkä opr-

tcttavan r.lnckscn valinnen ja systcrratisoinnin pcrystltnfl tu- 
_

1cco11ayhtcis1«rnna11isCSSc,todc].1isuud.csSecs1intyvät
ongclrre.t .

4ictccllisy[g. Opc:tukscn jn opiskc]un tulcc o1la ny§istä
läiciscr:nässä yhtcydcs sä tutki-nuksccn.
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i,

Illgnllictcisyyq, 0ngclnatictcisyys cdcllyttää, cttä opc-
tukscssa ja opiskclussa. voidaan nylcyiscstä olcnnalscstj-
poikkcavalla tavalla tnrlre.stclLa *sloita tictccnalo jcn nä-
kökulnasta. .-

Aaurattisuuntautuncisuus. futkinto jcp tulcc crltyiscsti",
tatlct""rrtuilla aloiifo . nykyis-

; tä sclvcnnin j sur,u3.tnutua johonlrin tictccllisccnr yhtcis-
lrttnna.llisccn tai annatlllisc crl tchta.väänl t",1 t chtäväryh-
näeir:

' YlciPvalniuksic+. ?nt+nincn. Koulutuks,cssa tulcc pai-nottaa
ylcisiä tictccftisiä ja rrcnctclnäll.isiä rrer.lniuksia. Scn
sijaan, cttä pyrlttäisl1n kapca-alaisccn crikolsturniscclL,
koulutukscn tulcc antaa vali::ius spcslfistcn crurattitch.
tävicn veatlirj-cn crlfirlsvali:lrrto*icn hankkinlsc,Jrr, sckä val-
nlus ticdon sovcltarris ccrr j* hyväksikäyttööno

.:
Uusj-cn tutjrinto jon sisältö suunnitcllar,n Lroulu-tusohjclFi-
& I(oulutusohicl:r:rt ovat yhdcn tai usccqu:an opctusyksi-
lrön suunntttclcnin ia tuottniria layoitlcllliå*f"" opintoico-
konalsuulcsie. , jotlce tr.i: joavat opiskcli jal1c nr::,hclo11isuu-
d.cn jousta.vasti palnottaa opintonsa §sclsc:n oh j clnan al-
hcpij-rfn ja tavol-btcidcn pulttclssa" Ee-in kirjastotutkin-
non lroulutusoh j clna voi-d.r"an rakcntae plcncru::llstä opinto- l

jaksoista, jotkr. voldaan rnkcntaa crityistl ]sir jastotut-
klnnon tr"rpcct huonloonottc.cn. Entincn pclkkiln arvosa-.:-
no icir yhtlistclcniscon pcrustuve tutkonto jär jcstcl:r.ä on
pal j on könpclölipi .

Fgroq tntkirrrrpn t*roit **Jlggr'1cBpj.-i1gr,, on ncI j ä vu.ot -ba.. Tä-,
nä ci- olc välittöi.iästi tutkinnon suori-tusaikaa lcoskcva
nörni, v--r"nn sc ilnaiscc oplskcli jan tutlcinnon suoritta"-
;,.:..isccn t-l.r.vitscnae rcsurCsipa.nosta r ilol jan tiiysitoir-riscn
opintowlod.on laa. juist.&, tutkintoa.
Pcrustutkinnon tulcc koostua trYTT-r:rictinnössä i:sltctyI1ä
ta.ve,l-l-a rrlcisopi-ln.oi,sta, ari4copi.nnglste ja syvc.qtärliPtä
gpinngls!9.
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Kirja.stotutkinnon tavoittcj-ta 'r '" :

Kir jastotutkinnon kor-rlutusoh j clnaa laadlttacss& kaikkl cdcl-
1ä luctcll-ut pcriaattcct tulcc ottari huoniootL"" lisäksi uu-
dcnnuotoisclt. kirjas-i;otr"rtlcinnon suor,lttancon tulisi hallita
1, "kir jr.sto- jc. lnf oriraetiopr,lvcluSr]csikdid cn työskcntclytavr.t
2, tictää, nitcn kyscislä yksiköi-bä hallitaan
3, tictää, niton niitä voidean kchlttää " '

4. tict"rä, r:itcn lryscisct orge,nisnatict ja toii-rli:not }ryti<cy-
tyvät yhtcislruntaa

5. ]cchSrsorganiseation (kunta, valtio r Xritys )
6. ti cto j cnkäsittclyn pcrustclclrn
J . kor:runikaetio j är j cs t clni cn tunt cnus
B. lqrlcy yr:nåirtää uscanpla vicraita kicliä
9. tl.ll-cnnctun inf ornaat j-on hankinn&nr käsittc-1-yn ja kl,iy-

S

10, it)rlcy itscnäisccn tutlrir:ust;röhcin

rlhctotus on alus-bava jn scn r.ri.1ck}ry3rttä tulisi laitoksclla
tapnhtuvilla la,,jo111r, kcslru.stcIu1l1a koctclla, I(oulutusoir-
j clni cn pcrusnalllt laeåltnan cnsi s;rksynä, j o-b en aktiivincn
kcskustclu kirjaslotutkinnon pcriaat-i;clsta ja tavoittcista
cn crlttäin -bär-lrcää.

Jo'ocn kx.ikkl joukolla tuticintoa uudister:aenl
FS, Uutccn tutklntoiärjcstchlään on tarlcoj-tus slirfträ syys*
lulruknud ull-a 7gT 6.'

I(ir jallisuutta :

0lctni.siiinistcrlö, .l(u::Iecn,koulu- j;, ticdo,:$-,s-i;on ticAotuslchti.
3/rg7 40

I(on ,Lg72: A 7.J " JI j-l.us'3-f j.s i;cn jl ;rh-i;.- is.trLrn'betictccl-listcn, ,

tu-i;kinto jcn uudista::r.istolnlkunticn i-rictintö.
i(ir jas-bolchti 4/L97 +" Jaalrko l,y].ra Pcrttl Vakkeri, Tutkinnot
uudistuvat,:ritcn lrriy, lcir jastotutkinnon.
Tar:ipcrccn Yliopisto . Yhtcj-slnrnta.ti.::tccl-11e cn ticdcl«r,:rnan
'i;ur.tLii::rn'rn"uudistustyöryhnän I crs,raporttl .,surmnittclun org&;
nisoinis t o lncnpi t c c t .

Pcrtti Vakkarl
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lAf [0K§EN DEI,IOI(RAAII f SEI,T IilIHI tti\n/tISEI{ pUo}ES[A

JoHpl,NlJOK§r

Ylcistai koulutuspoliittlsta lin ja jalroa scura.tcn voidaen
Eyös fe-,:pcrccn Ylioplston Lcii' jastotictccn ja infornatlikan
laitoksolla hava.ita kolnc pääasle11ista, toisistaan croavaa
koulutuspolii t tls ta r:rl cl cpi d e suuntaa :

1. hrfliranistincnr Pcrintcincn ni,::1ipldc, joka pitää l-ähtökoh-
tana.an a1a,n ja a,:utattlkiiytännön aikaiscnpaa koti*aista
pr:rlnnettä

2. tictccllistclmlscn kunoukscn aallonhl,rjol11ei rat-
sastclcva t cknikkol:ln ja

3' kansin valtacnciuristön ta"rpcista Iähtcvä dc.crolgr,attiscn
kchlttärais cn vaatirrus . ,

Vasta"pva.Srlai-sct niellpid.csuunnat csii-ntyv.it hi cnan crllai-
laislssa uscin::ilssa korlccalcouluicn laitoksissa, ja, nc tulc-
ua'E csiin kaikissa lroulutuspoliittis j-ssa kcslcustcluissa n

, Asctuttacs§a puolustaiiraan d.cnokraattiscn kchltteinlecn näkö-
kanta"a ci' olc }<ysy. rys siitä, ct-bä hal-uttaisiin olla näkc-
nättä olci:assaolevaa porlnncttä , tai ct-i;ä va.staavastl py-
rittäisiin siwruttanaan -bictccl].lstckniscn ]rirn:ukscr luo-
mat nahdolllsuudct ja velvoittcct. Kyslrnys on siltä, ctt-i
pcrlntccstä pyritätin .i:ruuttunccssa tllantccssa. onaksuraan
kaildci hyvä ja. käyttökclpoincn, ia vastaavasti pyritsä,n
saaijF"an' tictccllistcknisct uutuu.d.ct ja niidcn sovcllutuksct
i'l::rlscn asiaa ja kansan cncn,:ristön ctua palvclcr:laan. gnncn
kaikkca pyrltään kansa.n cncruristön (nyös opiskcl-i joidcn ja
opctta j i cn ) v*+@-et}3lr4o].lågtll$-g:c+ 

-l*§.3,uq,Ls oJg, ja _Esi:
§!lg_:i.tg "qg *v*as§?*v-W lL cnolcra-al-t-i s cn ]. o§tg.l<e.Sn

i

Sltcn on cdcllyt;rlcsiä sanor. t--1yös, c,ttä d.c;rolcra.ettlscn lcchit-
t.irllscn naköicanna.Lta. pcrintccn, ja tolsaalta rryös teknolo-
gio.n, ncrkitys p)rs tytään näkcr:äan oikcin, rcun taas pcrin-
tciscn hui:anlsi:iln kannalta ci tunnetus-bi olc cdcllytyksiä
tictccllistckntscit iruutokscn ja scn yhtcis]runnallistcn
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scuraustcn hallitscnisccn* . folsaalta hunaanlsuus ja. dc-

nokraattlsuus scn cncnpää kuin pcrlntccrl y.::::airtä.lin:nkään-
crvi-'rfblc t,:kno;:raaniscrr suuntau.kscn vahvo ja puolia, v&an.
pikc::u,iinkin priin vastoin.

i'A I r 0 I§,$]T :P.illilq §Eg,+.I t I § TA_JruI T !r AU{§ r { W TENNENSSII

2,

3.

Laitokscn nykytilr.ntccssa voidaan hr.r.aita ainakin s-curaa-
vla tcki jöitii.r
1. ainccn opctusalan kavcntaiiincn ja scn luontecn nuu'uta-

cri.ncn
pyrkin3rs irrottaa ainc yhtclskun-i;atictcj-den yh'bcydcsiä
ja kchlttä;i siitä kcinotckolncn t'insinöörlticdc 

"
p;rrkii--iys jo verllitscvien dcnokraattistcn olkcuksicn ka-
vcntanisccn laltosncuvoston p.,,åitdntävaltaa näcnnäistä-
mäl1el ja laltoskoicous s irnruttanialla
reahd.ollincn cpä.onnistunut prof cssorinvalinta

Scuraavassa p.r.äpiirtcct ne;lstä tcki jöistä:
I. V. 19?3 kurssivaatirllrstcn uudistar-ilscn yhteydcssä Iak-

lra.utcttiin silloiscn vt, profcssorlh ja kir jastoala,n
yliil-rirän vlranonais en. yhtclstyo1I,ä krilttuurisoslologian
lin ja. V. 797 + niin 1kaän pSrrittiin , vastaavanla.is e1la
yhtcj-styöllb. kir jastotutkinnon kapce-ala.lstaniscetr, tck-
nistäniscen ja ci:tiscstcial,n ar-tcrllckalaista.ieiscen o Jos-
saln i,täärin t;lssä:'ryös onnlstuttlin. Tei;:ta.n rru.oksl opls-
keli ioidcn tulcc cntistå:. pa.lnokkaairr:in vaatla p.1tcvää
yht cisl«,r.nna"111sta. pcrus blctoa, alnakln ar:u:rattiyhdistys-
tofu:innan ja palkkaus§s;ri-rykscn perusti cdot on saatava
lclr jas t o tutlrinnon im.rs s ivaat i:-:uks i ln. I(ansainv...l incrn
vcrtallu on vaadittava tatrcalsin lcirjastotutkintoon }ruu-
luvaksi, nylcaristä'ci ctc cll-ls ci:rniissä l"-Iuod.ossa.

Kurssivaati-r.tustcn uudrstar:iscn val-nistclu tulcc aloittaa
cntistä ailraisclrrinr opcttaja.t jn kalk-]<i opsikclijat on

vä -csitcttävistä vaati:.ruksi-,* ja niidcn pcruste-
h:.lsta. scl-vil-lä.

2, Tutkinnonuudistusvalr:istclujcn yhtc;rd.essä on l-aitoksolla.
csi-bctty natrcöknnta, jontrra ::rukaan kir jastotlctccn 

"i:r in-

+.
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fori:etilkan lai-bokser'-l a tulisi kchittää ticdotusaincis-ba
( ia. nahclolliscsti ylcensrl Srhtciskunta-aincista ) , irrallincn
' itscnäinent laitos, Tä:rä ncrlritsisi todcnnäkölscsti vain
koros'ur,mu'6ta Jrhtcistirötåi atk-Ia.ltokscn trcansr -;, s o o. trci-
notclcolsta I lnsinööri-blcd.ctt.i' 

"

UIK:n johtolru.nta ;:a.,äri-'utcliirin B " 
rl " scuraavan ke.nnanotona

'rKlriastot i rcl"ctt:r ja j-nfornai;ilkke.a on lcchi'tcttävä yhtgf q-
H31g .
Å1nccn )'htciskr"rntatictcclllncn luonnc on na,htävä scn lrc-
hlttärlisen cnsiarvoiscna cdcllyl;ykscnä, kirjastotoinlnnan

' I rlcriri-tystä yhtcj-skunna.n ticdon- ja tr«rlttuurinvälityks cn

'iintäaincisiln ci ostä nillriern tavoin yhtcist;rö-bä csi,:i.
f Loto i cnicäsittclyopin, aiku:-: :lasvaiukscfrr hallintotlctci-
ricn (jno) kanssa,

-; " I;ritosncuvoston p;i;1tåintslvalta on viinc aikoina ki,iyny-b yhä
nuocLollisc::rmaksi, lait osncuvosto orr pl)rrit-by s iwru,utanaarr,
cräis;-:.ä -tärkcissaltin- asloissa. lai.'' .slLcuvoston c[ 

, 
pon-

nclckalastl vaaditteiva kaikkl lir.ltokscn pilrissä tchtävä
sirunlittclu näihtaiväksccn ja hy'rr;iksyttäviillsccn ja vaadit-
-i;ava, että lcaikista tei:'kclsta asioista päa,tctä.d.n dcr:ok-
rnattiscsti " laitostrrokou:J on c-Lci:okreattis cn paätökscntcorL
ylin instanssi laltolrsclla, t Je,sc on ;.yös ticdon lcviä-
::.1scn kannalta tärkcä, jotcn tAITosi(ol(ous 0N I(IJ|TSUTTÄVA

K0cr ,: USEÄI'fl\tIN I«IIN KHiRAN VUODESSA, JA ICIII«I TÄtiKIlIwi.-
l/lÄT ASrAT omsr i\{.aHD0tlrswKSrEN ilrurilAN s/TATAVA tArros-
KO1(OUK§ JTS SA' PÄÄT]TTTÄVIKST J

4.Prof cssorinvllkaan on tällä hctkcllä lcoli:c haki jaa: -i;ic-
dctustutkija, yht, tri Pcrttl Tlihoncor gcologian tohtori
Iiia:: ja-bta Okkc , 

ja USA B ssa inf oriratillckaan crikr:istunut ja
sicllä parha.ill-aan tohtoriksi v:ii'otc-]-cvei DI Sinikka Kos-
kii-rra. ' virita t,iiyt ct'uänc cn cns i ta.lvcna.u.
f,lihcncn on haki joista alnoa d.cr-rokraattista jcchi-btri':is-
s"-inntaa cdustava haki ja, siliä nol-ci-rplcn ;rui.rlcn 1ähtö-
Irohtana on pikcr.r-rinkin tictccllistcknlncn irgutos sine,ns.{.
}cl,,.in scn ka,nss,nvaltaincn sovclta::rincn. Haki joista ai--
noastaan hän cdustaa ]rhticskunta-bictccl-list5 pcrchtyncl-
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syyttäe r'.illtl scikalla laitokscn vastalscn kchittai::riscn kan-
nalta on arvaanattoi:1c.n suurl :'lcrkltys, UDI(: n johtolnrnta
rr..i,airittcli 8 " 4, kil,nnanotoksccn prof cssorisrs;rnykscstä,
ctta virka on täytcttLi"vä ja profcssoriksi saatava Tiihoncn.

: trOPUKSI

lliiclcl<äs trcoulutus r kunnon palkat ja ai:-::atln arvostukscn.
Y1c j-ncn kohottar:incn ovat niltä tavcittcita, joidcn puo-
lcsta tulcvlna wloslna t:rist clIaan. I(oulutukscn td,ytyy
osaltaa"n olla rrukana. li-rolrassa pcrustclta trclr jastotyöntcki-
iöidcn vaettii:uksil1c pcroll:tasta palkka.ukscsta ja a;rtatin
rllttävastä arvostukscsta. Sitcn lcir ja.sto-opiskcli jat voi-
vat antaa arvokkaart patnolcscn ( jo työclälrrissä toillvicn ]ren-
nalta ) teis-bc1cr:alla sinniLcka*iästi ;r. ja.nkohtois et koulutus-
puolcn ka::rppa1luk;, synykscl voittoon, Tämä vaatli ylctna-
i:1n slssicn sitkcyttä, rrutta d cnokrnattistcn opiskcli joi-
clcn p;rrkinyks i1lä on toki te,,ica.naan laa j cncva työtät crvi cn
j oulcko j cn tulci o

'

Vaatinuks ct konkrr: c-btisina B

YHTETSI«Ilr;lNållr's-rlN aTNIIICSEIT idilnlilTys TUTKTNN0SSA 0N ldty0m- ' "

IIETTÄVÄ JA SEN OSUUTTA I]SAITAV;I

IilRJTIsTOTTEDE'rTÄ JA rnFonl{r\TrrmmA ICEI{rTETrÄVÄ yHtlrrsl«lm-
TATI]lTrlIlEN YHTEYDESSI JA Mi{H}Or IISESTT pERUSTETTAVAN

TTEDOTUSaTIiI;IDEN i?YIil,,tÄIATTOICSEIT OSANA . pyRKII\{yS rnROTTitA'
I,AITOS TTAISTÄ I'ORJUTTIVA.

i,,'i rrosi; itrJVOs rON pÄÄtnmtitv;.ltiia i«JNNr or T:ITTAVA

I.:II]TOSKOI(OUS ]CI]TSUTTAV,TI USEÄ]lffiITN KOOIIE JA TAJ?K}]II,m.,{Ä[

ASIAT ]-U: S]TiIIT/iVÄ ii,{[,II-IDO-T-,IT,SUUKS]EN ],,IUI(AAN I,Af TUSKOl(oUirS.IlS-

'SA "

PR0ii'ESS0RIl{Vrni(A TAYIIEITÄYÄ JA ],,.I:?OF:TISS0RIK,SI S.it.ÅTÄtIA
'

T]THONEN 
"

I

i.-

Riku lläihä
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";; O8i"'05'. 'Itts 1O-}2:'''lucntosalissä IV jelr jcstct'Lrän syk- . -

sy11ä scr:inaarcihin aikovillc yhtcincn j-nforHaatio-, 
:

- -l.uokituks cn tcoria. -tentlll-c cl jär j cstctä varslnais-
.,.,'t"',-

,. , t& uusintaa I tcntti:ättä jätt,Jncct vapauteta.en, tcnt-
tincct saavet hyvitystä, asj-asta. käytävä soplrressfr

as ianor:aisten oBctta ji cn kansga

-.J1.72.tg74p]utrwvÄNSr-IRrYMÄiCAUDENPI}ENTat,arsustrr';
. : :' r

asia cltctaan sykryll1 uudcflccll cs111c, }«.ln tlcdct:i',n

,lnrinlre nencllc, tuotta,a vaikcuksi-a valnlstua siirtyr:.:;
kautta lg72-Lg7+ koskcvicn n,'.'irriystcn i:rukaan, n,..i11:i .

n';lqrr:ill- i siirtyniikausi t o d c I 1 a p':r:ttyy 3f .12"7+.; t:.

luinrrmonna 1975/7 6 laltos totcuttaä yhtciscn pro jclrtin
tioto jcnk"isr-ttclyopin leltckscn kensscu arhccna lcirjas-
to j cn slrstccninsuunni'i;''Lclu" Pro jckti kcst;.::: lulmrnrodcn

,:i-.

ja korvaa laudatursciilnaarin. l\rluknan sopii 4.-5 opis-

kcli jaa ku-,:rH.,,1takin laltoksclta.,,I(irjastofictcil1 jöiI-
tr:: cdcllytct-::n tlqFo jcnk--slttclyst.r approbatur-arvo-

Ensi . s3'ksyn opislcclue suunnitcllcs sa kannatta"a harkita
i

ryA={l UDI(;n }cevät juhla 13.O5 domusklubilla
klo 19 .3Ot TUIE L{IUKÅÄN I

a

§

-t
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IUTKI}TNONUUDI S.I UKS E S TÄ

I',faaliskupn .lopuri-a" Suoi:ron Yhtci-skrmtatic-bcid cn Opidrcli j oi furu
I",iitto.- ( SyOf,) jatr j cs'i;i semj-r:.aarj-n:, jossa käsltcltiim tutkira*
nontrild.istukscn nylcyti-[annc'L-ba ja ongchnla " Errt.bäir,r, tärkcäk,si
todettiln,infornaaij-on jakeinincrr -i;avoittcis,uba ja nylryizaihccs-*
ta sckä 1aaian käsi'btclyr: ja joukkotcini nrran aikaansaanis'ua,
jotta uudisturs i:i1'ös r.,-Llstaj si s j.ll-c asctctti.r;a ',raat j-riuksia.

llallinnonurrdisiui;s cn -:::,onc-na pLlclcna on lcoko a jan ollut scn
hcikko kyikemincr: tr-rtliinrronu.ud.j-s.1;ti.ksccnt on puJrut'r,u dcrnokraat-
tiscsta ha-l-iinno:J te mil- i;cr :tscta,iikoitukrclTa. I(uitcnkin hal-
llinnon d ci:ol<ratisc,irai.:1ctL on Xä.hr;:hä väll,i-nc: opcrtuksen ja tic-
tccn kchittämrnr:n on raahdol--j.is,ua tdysipainoiscsti valn scrl
avutrltr,

Saiacln pcruss.iäntöchciotuksj-ssa rllil. Tarirpcrcoli. y'liopistossa ei
olc o'iictt'u pohjaksl nä;Ld.cn' urrd,:s"tus-bcn yhtccnkmrlur,rrutta, vaan
liaitoksla on chd.o-bcttu yhd-j-dric utiiv-iksi halll-innollisln pcrustc:i5:
ja joksccr:lrin miclliva-l-taiscsti, Tu,tkinnonuudistirikmen ,rtrcannaf,ta.

on nricf clcästä ]uod.a airicrylunä}r itoksia, nikä vaatii tictcidcn
kcskinäistcn saka tietcldcn ja ;,iltciskunnan vä]istcrt vuoi.o-
va,il«rtustcn., s clvj-t'u ely ä pciijaks r: crr.

trYTT : n a"lkupcråiincn -uo:inclcd-an'tr, oli opi-skclun tehoster:ilncn
lLs " suoritrrsplstc j;ir jcstef.nlin h;.oi:i.lncn ;a aumatillistarralncn"
Toimikunta ]ruitcnkin käsl-b"ti -i; c:h bävänsä laa j cnmin ja tchcsta-
i:rrscn si iaan" päätyl chd-ottana"an uutkinto j cn trcokonaj-sval-balsta
ia tavoittcista uud.isi;amista, L{laarinc oikcistovoirnat, taantu--
iaukscl-tincn p,i;:f csmrikun ba apuri,laan, vastustivat aluksi
kaikin lrcinoin H[TT=reictinnön i',rukaiscn tutkinnonuud.i-stustyön
aloittanista. NJrt taeinturaus on kuat cnkin kcksinyt uudcn lin jant.
sc kbittää tr"lTT;n tcrialnologiaa ja pcrustcit3 aiv,an scn hcrr-.
gcn ja pcria,attcid.en vastaj-stcn uud.istustcn narkkinofu,riscksi" 

:

Tyypillfincn i;ällaincn luonrus 
'on 

ns o 1yh5r-,,.tutkinto, josta olisi .

karsittu tturl:.ar tcorj-a pois ja joka antaisi pa.rissa kolncsse
]ru-od-cssa suppcs,lL annattlpätcyyydcn, Scll-ai s csta sopii csir:cr*
kiksi nyk;rinsn kiriastotutlri ntonuacliin, jolra on vall1a kaiklcca
tlc-i;cclli-stii tcoriapoh jaa c1trr5 opiskcl-i ja,r-1-c -bic-boa oi1ar1 &m*
nattinsa va j.kutuks cs ta j,-h-b clskunnallis c cn to d.c_1lisizr.r.t c cn.
Nalitä t tutkinnofluuclis-buksia t ollaankin jo suunnitt clcmassa
tcknisillä, kai-rpaIIisiI}a, hr.Lcra.nis-i;isi]l.r ;a läfiikctlctccllls:].-

ja tucda cs3llc
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denokraa,ttis cn tutkinnonuudistukscn sisält öä. je,. tavoitt c ita.
Tutkinno$rueiigtustyötä vaikcuttaa. suunnlttcl-un ja kokcilutoininnan
he, janr.is-uu§: . i;icclokunnat ja laitoksct toirliva.t crilllisi.nä ilnarn
rr'a1takuryq.Ilista koorctinoirrtia. S!tr on jo kaua.n csittiinyt vaati-
nukmq valta§lmra11Lis en 1aa japoh jais crr, cri ano jcrr asiantunti-
joita ja. poJ-iittisia kanto ja c dus tava.n t o inikunnan pcrusta.nista
trYTT:n konkretisoiniscksi. Opctusministcriö on §r11ä ascttanut
-suurmitt glupro J cktin luona.an yJ- ci s tä na,1f ia, ka.ikill c opinalo ill c,
nutta' kokonaissuumitt clusta va,s te.a vain kaks j. assis t cnttia Jyväs-

- Ey1ässä. kasvatustictciclcn tutkiuuslaltoks eä.La. 0n sclvää cttci
kovin ylcincn na1li paljon auta yksolttäisiä ticdckuntia tai 1ai-
toksiasuuruxittclussa. trieiiksei suunnitt e}.u on luisun$ssa tclo:okra#
tiscllc tasoJ-lo ja unohtanassa, sisälnöllisct ta.voittcct.

Tällri hcktkclJ-ä olisi laitostcn piirissä kcskustcltava scure.avista
cJsio i Sta :

- a,nna.tt ilnrvi- cn, näärrittoly ts. dlisi pohclittava raihin- a"nma t:b c ihin
ny§rinen koulutus johtaa tai voisi johtr.a,
.* ks alncryl:4tälaltosten mu.od.ostamiscn pcru.stcct,
- koulutrr.=oh jclmicn määrittcly ja, tictccnalo j cn' affima

$chnissa ts. minkä sisältöisistri ja laa juislsta osslsta
ko os tuu
- koulutusoh jclnien sisäinon rakonno c].i tictcclLlscn ja arrtatilb
scn kgufUtuks en osuus

- pod.a:gogisct ratka.isu-b ts. tarvita.a"n nuutakin kuin luento-olcmsta.
Anne"t t ikuvi clr luoniscssa on otcttu pohjaksi liian yksinorp.i.sesti
opiekolljoidcn ny§incn sljoittunrincri. Opctuksctrla pitäisi nyös
pystiä uudistana.an ar,urattikäytEhtö jä tarvittaossa. Yht c isln ntati c-
toili jöidcn tchtävicn nuutokscn tutkirai.scssa tullcva.t csillc itsc
tutkirauskohtcidcn nuutokset sckä tlctccn ulkopuolis ct tohtävier,l
nurttoksct c1i ticilon käyttö ),ht cislnrnnassa.. Al1n€lttilrrva"t ovat
Jatkuvan nuutokscn ala.isla, siksi tulisi fOyiaa ,r=, porr"r,*tit.
Ni.imi., taas nuoclostuvat yhtoiskunna.fliscn työnjaon ydintchtii.vistil.
T51tä pohjs.lta tul-isi rryös sclvittiä a.ur:a.t t ikr.iyt:im1ön nuutoksct
sekä uuodostaa. opctukscn aiamntillisct. ja. yhtciskunnallisct tayoit-
tcct.

SYOI t n s cninanrissa lcri;rdyn kcskust cl un pch ja,lta la"r.tinut
Mai ja. Söd crblon o

t

koulutusoh-
tutki.nto
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CHIIE-KOMISSIO DIPOITSSA

2a-25 na,alislnruta lcokoontui Dlpolissa cns,j-::ur,-{,iscn kcrran
Chilcssi: s;rksyl]', 1973 valtaannousscclr sotllas juntan rilcolc-
sia tutkiva kansalnv':h-IlclL konls'sio . p,i;;ri:: l.:r.;n,; on koota
kuvaChi1cntapahtrrn1stajav.i1itt.j,l,iSCnae11nany1ciscn
nlclipitccn tictolsuutccn. Juridiscsti koi:issiolla ci olc
valtaa cik': voirtaa, sae.ttea junttaa vastuusccn, i:utta rjc voi
saad.a aikaan ihnis t cn noraalis cn tuoi:ri on juntall c k" .s i t t c1c-
n:-:11i: Chllcn tapahtu::ia Chilcn pcrustuslain, iirjllsoikcukc "' cn
iulistulcs cn ja th:-tistcn yf cis csti hyv-ksyr:.icn noraalist cn
pcriaattcldcn kannalta. Junttekaan ci voi olIa aivan v":Iin-
pit 'tr::tön, jos scn toininta saa osaksccrl koko maallnan tuo-'
,:rion ia scn Yastus-bajat saavat ihnistcn solidaarisuudcn ja
tucn taakscclL" Siksi konissio vr:toaa kaikkiin yksityishcn-
kilöihini i'iricstöililn, hallituksiin ja kansalnv"ilisiin
cliraiin, jotta rlc) ili:ralsisivat tuoi:ionsa juntallc Ja tuklsl-. .

vat Chilcn kansa,n te j-stclua. Konisslo jatkaa työ,r;::i:n, lrunncs
dcrrokratia on p:llautcttu Chilccn. Scuraavan kcrran sc ko-:

koontuu todcnn:rköis csti srlrslnrussa I(ööpcnhar:inessa.

Dipolln kokou]<s cssa konisslo
.i:rit ;, ChilcsEr; on kaappautrrs cn
nil-laincn ostlus ulkovn.ll-oilla
valta.antul-osta l-.iht 1 cn o

i*rrull todista jalausr.mto ja slit'i,
j:Ikccn tapah-bunut ja. ;:työs sii_t:,
o1i Chilcn, ta,pahtlmrlssa :\11cnd.cn

I(a.-{oaukscn j;Ikccn Chil-csl,ii o11oct ih*isct kcrtovat nicl-ct-
tön':s ti i v "ici,v&l-las ta , j ol1a junt-ba yritt -,:i valtaansa vekli n-
nuttaa " YksitSristcn 11::"rlstcn cikcudct ja ihj:liss.rvo clv:it
ncrkitsc juntall-c ::r.it -.;in sllloln, Jcun scn onat taricoltuspc-
ri:t vrativat niidcn pol-kcrrsita, Rouva Dina Ca.brcna kcrtoi,
ctt'-i h.inct plc1.:-bc'i;tlln , kosira. juntta halusi Iöyf,i-!;i h.lncn
n'ichcns'i" H-ln cl tlcnnyt riichcns.l olinpaikkaa, irutta soti-
laat kiduttlvat ir.:,ntii, liunncs hi,ncn,:richcns.i 1öytyi ja pld..;-
tcttiin" Silloin h:;nct vrpautcttiin; h.intri itsc,]rln cl syy-
tctty ::tist:;,in" IIr,is nics Cr,untinln raa]runnasta kcrtoi te-
va"nnccnsa vanhan tovcrinsa, jonka sotllaat olivat vapai-rtta-
ncct, vankcusa,ikana l:;.ntri oll pahoinpidclty nlin, cttcl
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o11ut i:1ahdollista, ctt l h --"n cl.iisi lceuan vs.ps.ut ccn p-i.:st;r :,.,n.
iVlutta vlii'rcisct p',iv, :ns':, h..;n sai otla. pclotukscna nuillc. Junt-
ta laskcc, ctt -; l«rn thnisct ovat §I1in pclolssir.an, civi.it hc

Juntta on kcksi,:.;nsi) r! soda.n elkaiscn piiritystili.n,' v:i:: jolla
pcrustrnut sotaolkcuksir, joisse jatllaan i-6-rlsillc i^ilt': jul-
i.rlrtple rnng-r'"1stuksir. t co ista , j otka civ:t s illoln Lrun nc
suoritcttlin : i..i-li:nk .-.n l-ouk:.r:.n, ct voi::rassaolcvir. lakc jir.,
Usci:r.picn juntr.n uhr.lcn i.,,$ift:. :i icuitcnlc-,n,n ji'.sitcl],; i:d.cs t.I-
laiscssa tuo.-rioistlrli::cssa. Ihriiisi,j ykslnkcrtalscs'r:i hat:taan
irodeistaan ja ai:,,:tutaan siihcn paikka&rlr ir-ik-: ilircncc todista-
jicn lrcrtot:.uksista. Usr:ita iil:,risi'-i lcuo}cc ;:yös kldutgirsissa
jc'' "-iiclivr,lt;'.isissa sttcfoitulrsissa'r vernkilo1ssa. 0i,1ccuc1cnk-:yn-

:

tci,:kin, juntta -i;untuu j'trjr:st:v,;n vain sllloin kun sc on tar-
trco i tu t;s cir,:ruka i s ta o

I(opisslon istunnoss* k.si-i;cltlin mliös USA:n osuutta junten
va]-taa.ntulossil.. USA pi'oi Allcndcn hallltustn hyvin vaara.Ill...
scna 1tsc1lccn' S c vi:iiccutti U,SÄ s n taloudclllsta -boi:rllntaa
:itcl::-A:-ic::i.leassa ja nosta-bti ::ruissairln r.ralssa ]cuin Chilcssi::

;:rlsi.r niclialo jr,, f rlla.lsi.. n..Lcol:;ohtle on ..r-.-o hctl
Ållcndcn tultue pros j clcntiksi Nixonin silloi;;cn ncrlvois.anta. jnn'
I1.:n:ryr Kisslng,,,rln i)r idcn tyonent: ja j,rjc,stö jcn, ].fi_kensal-lls-
tcn ]rhtioiclcn je suurlchticn -:dust;:,;)i11c csitt;in:-,ssi-i l:.ruistlossa..
Klsslni-'-sv toctsi t -;l-1öin, ctt'; -i;n,rvlti;ac$sa 

USA I n olisi p11u- :

tuttava Chilcn lrchit;rl:rsc,jo, Kci no j:.r joilla U,SÅ nsloihin puut-
a

tui o11 hallituks cn v,i)§'uais'i;cn lerlrlco jcn ja, sabotaesitoin"1nnan
lLostatt.,llin"otl. Chilcssi; ja taloudc111n.;n pa"lnostus s,:k, " os?.11i-
suus ve.ilankca";:pauks cn valltis t cluis sa . ,

V, :klvallallaan junite on plrrkinyt tukr.hclut tanaa.n lcnikcnl,r,ls cn
vastarinnan kuitlnki.a.n siin. . onnistuii;.tta. Itscl,siassa junt-
tr.a vastustavart nYlcy ', in :loni:t chil-cli-lisct, jogce. r,j-]ranaan il-oit-
sivat qcn* velta:ntuloste. Vnl-tanirnoustcssean juntta kcrslruri i

j;-,rjcst_,v .ns.. Chilr:n'i;aloudcn kurrtoon, nut-ba ti;lI:_i hctlccll_,
s c orr pahrl-1]-litt s'cleris ln icuin Lco skea.n All cndcn h:Lllitulcs t-.n ir1-
kn.na. I(:rl.npaukscn ;:cririt't.:vin scur.,us onkiir il::io-r-scsti sc r

ctt,: Chil-r:st,:., tull t ,oi:liclcnkiintolncn :-ii:rjclrlns-,:I1ur:'r , kutcn
-:r.i,in l-..nslsltksrihis ol.L suurlrhtiön" rapoz,t j_ssa asia il::.,liistiin,
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