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Hyvät

Käd essänXre lon tämän työlcaud en ensirr:mäinen ,j a lcaiken kailc- 
:

kiaan -kolmas , Ägiasanan.numero. Se pyrlc.ii tarjoamaan teilIe
tie,to.a siitä , . mi!ä tänä syicsynä liiktrcuu ilmasso, r UDI(.: n

ääne,nkannattajana Asiasana pygkiå myös olemaan vapaa kes-

...kuste]-.urooryTjäsen1stö11een"Käyttäkääsiisuahd.o11i-
, .§uutt,a hyväksenne j a tarj otleaa a.iheita jutuiksi tai val-

miita juttuj a. Toimituskunta ottaa lqiitolliscnr" 
. 
vin(S"+ä 

I

Yastaan. : :

qigpellaskunnen edustaj iston vealit ovat takanapäin i a

, tul-olcs,et 
, 
ana.lSrqoitu puq1elta, i os toiseltakin. ryieltä iäi,

askarruttqrqaanse r että äblnestysprosentti iäi suhteellisen
alhqiseksi lcokc maasso, r Laskeva suunta on o1lut vallitse-
Vajomuutamanu}od.enajan'Mistäpitäisietsiäsyytä?
I(oetaanllo ylioppile"slcunnan, sen eduste.i iston j a fräf lituk-
sen toirninta niin etä,isiicsi, etiei pystytä kolccmaen ääni-

' oilceuden käyttämistä minle äänlaisena vaikutt nr:iise na? Kui-
tenkinjuuried.ustajistonkokoonpanomäärLiäha1]-itu}csen.

. kokoonpanon j a voimasuhtect , j olca puolestaan mäiirää her- 
'

: joitettavan politiikan suunnane

§amansuuntaisten ongelmien trcanssa orL syksyn mittaan - j ou-

d.uttu lcasvotusten.n,yös UDI( s ssa j a laitosneuvostossa n UDK;n

vuosikokous on 13 .1 1 .. e, j ol1oin olisi talitteYa uusi - i oh-. 
,

tokunta. Samoin uusitaan laitor"ncuvoston kokoonpano.

Töi.tä siis riittää J a työntelci j öitä lcaivataan, Erityisesti
ka.j-vataan mulcaan uusia opislccli j oita. 

"
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}EMOIGAATTISEIV YTIOPI STON PUOTESTA
l',

Ilallinnonuudi stustai stelus sa orr siirrytty uuteen vaihee seen.

Viime keväänä' keräsiryne ja allekirjoitimme add.ressia, iossa
demokraatti set opetta j at , ' tutki j at r rrllu henkj 1ökunta ja opi ske-

li jat ilmoittivat kieltäytyvänsä asettumasta ehd'o}le kiintiö-
periaatteella valittuihin hallintoelimiin. KesälIä opiskeliioiden
ollessa poissa opiskelupaikkakunnalta annettiin asetus Tampereen

yllopl g-bo Sta . .A s etuksen nmkainen hallrnto perustuu sul i ettuihin
kiintiöihin: yliopiston professoreilla, muulla opettaja- iq henki-
}ökunnalla j a opi skeli j oilla on rnahdolli suus esittää ke skuud e staan

ehd.okkaitava1tuustoon,-ku11akinryhmä11ä.on1/1znkiintiö.
Yaltioneuvoste nimittää lopulfisesti'' valtuustcn'. Valtioneuvostoa
eli maan hallitusta ei mitenkää.n sid o yliopi stcn sisäIlä tapahtu-
va ehd.okäsasettelu. Ehdokasasettelun ki-intiövaltuustoon on määrå,

tapahtua i1.-12.f i. :

Y Ie r-nen I a
''; L'

äärfo ikJrli --cn 
d. emokräät ti s en

: 'l-

suufrnitt elun
e d.e l}y ty s

Kiinti öhal-linto ei vastaa ylicpis toyhteis ön enemmistön kantaa .

laitostason hallinto on osoitta mr!, että yleisellä ja yhtäläi-
se}Iä äänioikeudetla valitut laitosneuvo stot ( j of f ainen myös kir-'*
jastotieteen ja informatiikan .lai:toksella toimii ) pystyvät suun-'

nittelemaan laitoksen toimintaa pitkäjänteisemmin kuin kiintiö-
laitosneuvostot tai se,l'la,iset laitokset r joilla ei ole laitosneu-
vostoa lainkaan. ,Tämä on,todettu myö,s meid.än l-aitoksellamme useerj*

ti asiasta otlan täysin' )rksimieli:iä.. Kiintiölaitosneuvostot
onkin lakkautettu, koska niissä ei cle saatu mitään tuloksia laj--'
tosten asioid.en hoidossa.

0n turha kokeilla r riten kiintiövaltuusto toirnisi: kiintiövaI-
tuusto ei ratkaise yliopiston hallintokriisiä"

Demokraattisen valtuustcn vaalit 1 1 ,

Demokraattiset professorit, opetta jat, tutki jat, muu henkilökunta
ja opiskelijat orratkin päättäneet siirtyä passiivise,sta kiintiö--



htäläis.11ä äänicikeudella valittavan valtuuston vaali. fämän

6
J

,a.

hallinnon boikotista aktiiviseen toimintaan. I/larraskuun 11 .-12 .

,,päiy:rn3,r:hlci.9:*l!'8 jgiriestetään ylioppilast?ltlla yleisellä .i-a

vaalin taakse ova.t asettuneet useat demoic.r aattiset professorit,
opettajat, tutkijat r ässistenttiyhdistys r VVTtr;n ammattiosasto
(ns. muuta henkilökuntaa ) ja ylioppilaskunta , myös eikeisto-oppo-
sitio. .',]
Vaalien järjestelyistä vastaa poliittisesti Ja henkilöryhmittäin

'..laa japoh j ainep järj etelytoimikunta , j onka puheen j c.hta j ana toimii
yhteiskuntatieteellisen tied.ekunnan d.ekaani,'prcfessori Seppr,

Randell . ääniuikeutettu ja ovat kaikki ylicpistoyhteisörr jäsenet.

Ylig'piston ichtu,oesl+stuslakia louk4pamassa
]:

Vain ytreisellä ja yhtäläisel1ä äänioikeud.el-Ia valittava valtuusto
voi nauttia yliopistoyhteisön enemmistön luotta mustä. Sen havait-
see jr, ehd.okasasr'ttelusta: kiintiövaltuuston vaaleissa on 34 ehdo-
kasta + varamiehet. 1\läistä. ei ainutkaEn ole opiskeli ja. Demo-

kraatti sen valtuus ton vaali ssa on 106 ehdokasta . Kaikki henkilöryl:-
mät ja poliittiset mieli.nid esuunnat (myös sitoutumattomat ) ovat
ed.ust6ttuina.

Myös yliopiston johto tietää,,
kannatust.ai takanaan . Sil<å:- se

kraatt,isen valtuuston vaalin.

että kiinti öhalh-nnofta ei ole laa Jaa
yrittää kaikin tavoin estää demo-

Ensin vå{itettiin , että d emokraattiserr valtuus tan r,'aalit ovat lait-
'ti mat. .Ios laillisutta ryhd.yt ään tarkastel-emaan, havaitaan, että
juuri' kiintiöva'ltuuston vaalit ovat laittomat : yliopistoi j ohto
raioitti miel,ivaltaisesti tuntir,petta jien äänir ikeutta sJiten, että
vain lokakuun alkuun menhessä työsopimuksersa allekirjoittaneilla
tuntiopetta jilla on oikeus äänestää. Tämä meiäräys kansi ä. 100

:r

tuntiopetta jaa.

Laill,isurlskysymys ei kuitr,,nkaan ole paaasia :

koko as etus ta . 0lemrne ilmoittaneet j o ennen
ettemme osallistu kiintiöhalLintoon, eivätkä
se t ,sid.o mei tä .

foiseksi yliopiston johto on
moitustauluilta, pöyditä yffi.

.t

{)
j\.{e emme tuarrus ta

asetuksen antamista,
asetukser. mäaräyk-.....

.,]

antanutl määräyksen kerätä pais il-
demokraattisen valtuuston vaalien
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järj e stelytoimikunnan antamat kuulutukset ym r tied otteet, Yli-
opiston johto- asettuu vastustamaan perustuslaissa taattua sanan-
vapautta. ,

Kolmanneksi yliopiston johto on kieltäytynyt luomttamsta tiloja
^vaalin jär j e stämiseksi . Vaalit kuitenkin pid etään; äänestyspaik-
ä

,i
ka on ylioppilastalo.
Järj estelytoimikunta aikoo tehdä Edusl<u.ranan oikeusasiamiehelle
kantelun yliopiston johdon laittomasta ja mielivaltaisesta menet-
telystä.

1.
Jokainen ääinestämään 1 1 .- 12.11 .

Hallinnonuudistustai-stelua on käyty rmodesta 1968 lähtien. Demo-

kraattlnen liike on :pystynyt torjumaan valtal«rnnallisen kiintiöi*
hin trcruptuyan, puitelain. l$yt *"iOan on osoitettava, ettei taantu-
mushallinnqn kuljettaminen keittiön orren, korkeakoulukohtaisten
asetusten kautta myöskäein or:nistu.. '',\

Kiintiöhallinnon puolustajat ovat järjestäytneet hyvini he eivät
ole toimettomiaa, }«rten Tampereen yliopiston johd.on toimista vol-
havaita . Demokraatti en on myös jär j estäydyttävä. Kiintiöhallin-
non boikotista on saatava mahdollisimman täydeIlinen. Demokraat-
tisen valtuuston vaalien äänestysprosentti Jn nostettava mahd.ol-"

olisimman kor'keaksi, .1otta se kertoisi yliopiston johdolle, opetus.-
6ministeriölle ja maan hallitukselle todellisen tilanteen3 kiintiö-

hallinto ei nauti yliopistoyhteisön enemmistön luottamusta, se
ei po i sta yIi dpi s ton hallintokri i s iä ä,

Kirjattotie-been ja informatlikan cpiskeli ja r' opettaja, kanslistl:
tEHK4ÄMryE KrrNTrÖHArr,rlrNoN BorKOrf :,; TA Tl yDEtrrNEN
jiÄrupsrÄriiÄrmrn IEMoI&AArtrsEN vltruusroN vAÄtrssA 11 .- 12.11 .

Maija Jussilainen
j
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Asetuksessa fampereea yliopiston
väliaikaisesta hallinnosta (o**
trettu 51 ,7.1974) or. siirtyniä*
kautta: koskeva määräys, j onka rnu-
kaan Ia:npe.reen ylfopistcn on esi-
tett,ävä ehdotuksensa uucle sta laito s-
ryhmi-titelystä 1 ,3 ,1975 mennessä.
laitOsryhmittel)-n alnoaila kriteerina
on se h,allj-nnclrlineir. peruste o että
muodostettavissa laitolcsisse on
lcus sakin ol tava nel j ä B*Iuo jrå1:

virkaa, ts, prof essorin -bai l;ur ai s-
prof essorin vj-ricaa, Tarnpereen y1i-
opls;ton hallintovirasto on 1aatinut
yliopiston eri elimiä varten käsit_
teLyaikatauhtn. Tämän mulcaan yhteis-
kun-bati-eteellisen tiedel<i;nnan on
j ättettävä l.au;untoiisa l-aitosryh.mit-
telystä maruaskuun puoleenväliin
mennessä. laitoksilla on o1lut
mahd.ollisuus antaa lausuntonsa
tiedek,nnarle . trisäksi- tleclekunnan
tutkinnonuud istyöryhrnä}tä pyycle ttiln
virall-inen kannanotto raitosryhmit-
telyyn, Yh teiskuntatieteellisen
tiedekunnan kolroulcsessa Zj,1 O"i gT4
hyväksyttiin tledekunnan tutkinnon*.
uudistustyöryhmän trceinta tied-ekunnan
periaatteel]lseksl kannanoto]<si 

"

i(annanotto ei sisällä lconlcreettista
esltystä laitosryhraittelylcsi, aino_
ast?an ne periaattee-b , j oid en mukaan
iaitosjako tulisi jilrjestää.

Iiannanoton mukaan raitosryhmlttelyä
ei tule sporittaar hallinnollisi-n
perustein vaan tieteelllsin perus_
tein eli tieteen;r.l-o j en lceslcinäisten
yhteykslen pe rusteella. Kann.)no bo ssa
todetaan, että vasta d emokraatt j_nen

IÄIT OSR\TIIi,TITIEIY

puitelaki mahrlollistaeL talllalser:.
ratkaisun, Tieteelliset peru.steet
s elkiytyvät tuilcinnonuu.cli stuks e;t
ed,etessä, ja lopullisesti ne
ovat selvi_Ilä si_"bten ]cun koulu*
tusoh j elmat on saatu ratrcenne_
tuksi,

Saat-baa }rä;rclä niin, että yliopj_:;__
ton opetusministerj-öl1e ar.ntama
elrclotus laj_tosryl:mittel ystii ei
tu-le slsä1tånrz,laln uiit aan oleel_
lista ero& nyllyiseen tilanteeseetl
Asetulcsessil on nlmi-btäin sellai_"-
nen talrapor-bti, että prof essorj.
voj kuulua lcah-been laitokseen,
j olloin laitotrrsen l3-r,"irico j eq
kiintiö yoj.d.aan saauta i;äyteen
lai-naamalle toisten laitosten
professorejEi.

Kirje.stotieteen ja informatiikan
laitos on antanui tieclekunnalle
lau surlnon Ia.i t o srS.krmi t t e lys tä
23,10 "197+. lausunnosse koroste-
taan samoin kuin tied ekunnan
lcannanotossa, että laitosryhmit_
tely -uulisi suo'i i;taa tietcelllslr:
eilcä hall_irr_nollisin perustein.
laitol=sen rnielestä tutlcinnon_
uudistulcsen täss;i vaiheessa voi.=
taisi-i_n rnuod.ostaa väli.aikals_
ratkai suna yht e j_slrurntat ie 1, e en
laitos -niruinen laitos, j ohon
kuulu:-sivat nytrcyis et Jrhte iskunta_.
tieteclli-sen i;ied.elrunnan oppi_
alat ja lisälisi allcuiskasvatuksen
laitos. lausunnossa trcorostetaan
ratkri-sun rräIiaikaisuutta. lau_
sunnoi'L loppuosessa on tuotu esil_-l-e 

"
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,ittä mikäli- tiecle]«rnta icuitenkin
j o -bässä vaiheesse päättää muo-

ci.ostaa usearopia aineryhrnälaitoksia,
tulee kirjastotieteen j,a infornaa-
'uiika"rn, lai,tcs pyrlcimään itsenäi-
seksi ainelaitoicseksi, Ehd.otuster

on lausunnosss. F,€rusteltu ensinnä-
Iiin sil}ä, että kir j astotieteen
j a inf or-r:ratiikan laitos on laki-
sää-beisesti ainoa suomentr<ielistä
cir j ast oa.n'Lmat ill1 st a koulu'bus t a

an-bava l-ai.tos o Toiselcsi on koros-
-L cttr,r :1 aitoksen opiskeli j amäärän

s1i1-1:r'uu.tta " 'Kohnanneks i o11 virlattu
siil:en, että kipe ästi tarvittavien
J:e sjur§sien saan:inen on helpompaa

i"b senäi,-$eIl-e laitolcselle lcuin sel-
-l aiselle laitolcseIIe, j oica olisi
o se suurercpaa lcolconaisurrtta "

(eaetf ä :.nairrittu lausunto on' lcoko-
ne:.sl.rude ssaarl luettavis sa laito s-
neu'voston kokoulcserr 22,1O, 197 +

pöytäkir j an liitteestä. Pö5rtä-

kirja Liitteineen on lai'toksen
känsliassa leritosneuvoston mapissa. )

Ainoana laitoksena yhteiskunta-
tieteellise ssä tiedelil;nnassa
antoi Lausuntonsa kirjastotieteen
ja inf ormatiilca+ l-altos. Jostain
syystä laitosneuvostolla oli F."

käsitys, että:. tied elcunta oli pyy-
tänyt tällaista lausuntoa. Muut

laitoicset ovat halunneet olla
va.rovaisia eivätkä ole antane et
lausuntoa" Sen lisäksi että olem-
me ainoa laitos, j oka on ottatiut
kantaa asiaan, ole fiune myö s aino.:L

laitos, j oka on antanut lconkreet-
tisen ratkaisueled.otuksen 3 ehdoT

tuksen kirjastqtieteen ja informl-
tiikan lait olcsen säilyttämi se stä
itsenäisenä laitolcsena, I(oska yh-

: t ei str«rntatie t e ellinen tied.ekunte-,
ei ole halunnut tEissä vaiheessa
määrite]Iä konkreettisesti kan-
taansa, ei meiclänkaan tule pitää
laitotrcsemlne lausuntoa lopulllsena,
kannanottcna. Halualiime edelleenki::"
korostaa, että laitosryhmittel1nn
tulee tapahtua -i;ieteellisin Pe*
rustein. [oisin s,-i.r]oerl meiclän on

jatke-btava irirjastotleteen ja in*
f orma'uiilcan alan niLia.rittelyä j a

tutkittava seil yhteylrs'iä muihin
tieteenaloihi-n.

Jnakico lyyra
Terhiklci Poh j anval-ta
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Jouh:.1ftrir-sria 191 2 jätti mietin-
tönsä'filosofisten ja Yhteisl

uud"istsmista triikinut toimikunta
( r'ytt"-to j-rnilcu-nta) " Mietinnös sään
( Icomit . rni et , 197 2 z Å 17 ) 'to imi-
kunta, on esit-bänyt toteu'cettavak-
si kokonaisva,l teis en tutkinqon-
""d:å{rlu.ur, 

j ohon lii'ct;rry itse
tutkinto sääC"öst en u.ud istami s en':ohella ja s j-tä ed"el i;ävänä kcr*
keakoului.ssa annet-ba,van. opetuk-'
sen ,-bavoitteiåcn, sisäl-iön ja me'-
netelmien perustee'l linen u.ud-el-
leena:rvioin-Li. Keskeiseksi -bavoit*
teeksi toimj-l-l-r:.ia asetti siirty-
roisen nykyis:' stä arlrosana,Tu'uKr1r.-
noista tavoi i;-fersi.i-n .lioulu-busoh-
jelmii-n, joissa or) se1.!,ceästi mää-
ritelty opisrlieluri päämäärät sekä
niidqn saavuttamj-seksj- käytettä-
vissä olevat reGLl.r-'ssit 

"Kirjastotie-ueen ja info::matii-
kan laitolcsell-e pei'astet-i;iin jo
kevätlr-rkulcaud en 1971 J-cpr .i la työ-
ryhmä, jonka tehtävä"nä ol-i seu*
rata -L'-;';.lcinnoni,rud.istr-iksen kehi-

- tystä ja suunnite-l la mie-binnön
_ .periaatterd-en nralia.i set ko'.rlutus-

oh j e}::at lcir jastotie-been Ja in*
formatiilcan opetulcseen o Työryhmän
jäseniks.i lairo sneit','osto valits i
1eht, 0ili Kolclrosen, asjsu i'taija
Karhunmaan ja opislceli- j oista I(a-

. lervo Jä:rvel-inin, Rai)-i Kemin"
i --. _r

I'iär jariit-i,a Jraamas e::, iaalrko l.,yy-
ran ja Per-bti Yakr,arin" T.yöryhmä
aloitti var$ j-ne.i sen työskentelyn*
'sä syysluliukaud.ell a 197 3 " fyö sken-
t e lyn 'tavo itt e e-i o i j.vat liui b enkin
hi eman epäs elvät j a työ slsent ely e i

' ollut korrinkaan tuloksellista o .

Vuod.en 197 4 al-ussa'ti-lanne
muuttui olei:naisesti, liun yhteis-

, lcuntatieteel-i inen . -LieC.ekunta
al-o itti tutkrnnonuudis-tuks een täh-
täär.än suunni''rtel r"i-i;yö::*'Iiedekun-
taa:r peruste Lti-r-n crityi-nen tut-
kinnonuucli stustyö::yhmä, j o ssa
tied ekunnan kailri lla. oppiainoilla
o'n edusta jansa" Lisäitsi ilerastet *
tiin jokaisell e l-aitolrselle lai-
toskohtalse'i; työryhlneLt, j ciden
tehtavana on

- ammattilcohtaisten koul-utustarpei-
den ja tavoitteid.en sel.rittely
koulutustavoi-i;'ueid.en Ja tarpej-7
den edllyt';ämän tutkimus- ja sel-
r.itystyön organiso iminen
amr:rät titontalst en kor-rl-utus oh i eI-
mi en laa.t irninen
resurs s oinnin suunnittelu
ainekohi;ist"rr- {trtr. i*lrs- ja kou-
lutustarpeiden ja tavoitteiden
sel-vi-t-bäminen , '

koulutuks en yics ityi skohtainen
suunnit'uelu ]a kolutukgen tuotta-
i;rii ren

Kevätlukukaud.ella 197 4 kir jasto-
tieteen ja informatiikan ttttkinrlorL-
uudistustyöryhrnä keskittyi pääas ias-
sa nyltytilanteen analyysiin, jonka
poh j alta on s it-ben tarkc.:' r tr s mää-
ri t eliä'Taft'oks-ep koulutustehtävät
ja kor.rlutusoh i elmi'äil" p:eruqlget,' Täs-
såi analyysissa työryft$ä se]-v1Ybe]i
seura.r.via osa-alueita 3 "-"'-' ' - {: ..A

- yhteiskun i;akeh.ityksen kir jasto-
tieteell-e' ja ir:.formatij-ka11e aset'-
tameLt vaatiraukset
lnformaatiopalvelu i en tehosta-
minei,.

6 kirja.stotyön rational-isointi
yleis ten l..ir jasto i en tavoitteet

: icoululcir jastonhoita j ren koulutus
"$- koulurusiarpeen lisåäntyminen
i * kirjastonhoitajan ammattikäytän-

tö

ne
- kir jastonhoita j ilta ja i.nformaati '-

koilta vaadit i;4v31 rralm-iud et
- kirjastotiecle ja informatiikka

tieteenä

Emn osa-'alueid.en selvityksistä koot-
tiin l-u1.;utrcauden lopussa yhtenäinen
raporttr.

Nyt rirene j l-lään olevan syyslulq.t -
kaud"en a.lus sa työryhrnäi,äin valitt iin
F.aili J(e,min tilalle Pir j o Elovaara
j a inf o-l:mat i i kan as iantunt i j alts i
vt. leht. TedCy Otrcer-Blom.

Syksyn ailcana työryhmä on antanut
l-ausuntbnsa tiedeliunnan tutkinnon-
uudistustyöryhmän ehci.otuksesta yh-
te rskunta'r, ie te ellis en ti e d.ekunnan
yleisolrinnoiksi (FY,.ITin ehdottama



10

tutkintohan koostuisi yleisopin-
noista, aineopinrr-oista ja slrveo-
tävistä opinnoista). Yleisgpinto-
j en koke iiu ol'L 'barko itus alo it-
i;; syystukukaudellg 1976. Ensi
.r;o aeä aikana laitoksen tutl';in-
nänuuAi s tus työryhniän t ehtärränä
tulee olemaan ylis+tyiskohtaisen
koulu.t"soriiär*" ( täi -9lt i elmien)
suun:rittelu, ia uusi tutkinto-
j å" j e s t e lmä' on tarko itus lcäyn::i s -
f äå" t, edekunnassa sy1'slukukarlcren
1975 alusta' Jl

rorvirmNASTA JA YHTltrsryÖqrÄ

AJNEY}IQ,ISTYKSES Så

AinelrlidistYkset Ja kokö demo-

kraattinen opis'keli ialiike Pe-

,ru.stavat t oimin$ansa edistYic-

se]-listen ryhmien yhteistyölle'
Yhteistoiminta sYntYY siten,
että Yhdes sä hahrnot ellaan t oi-
rninnan PääkYsYrnYks et i a neuv'o:

tellen suunniteflaan toiminta''
, Ainelrhd istystaso1}a t ärkeimpinä

kysynyksinä pidetään korkeakor'r-

lu j en hallint oa , tutkint o j en

, utrd.istarnista, opetuksen ja tut-

kimuksen sisältöä sekä niiden

resursseia ia oPiskeliioiden
sosiaalista asernaa '

YhteistYö]1ä onkin hallinnon-
uudistustyö s s ä päästy tul oks iin 

'

reella iär i est ettävät valtuust"on

var i ovaalit' Hallinnon' s äilyrain en

demokraattis ena lait ostas olla

on t;röt ä vaat iva t eht ävä ' liie i-

d.än lait oks ellarme lait osneu-

vosto on kasvanut arvovaltai-

seksi, ja oPettajlen Ja oPiskeli-
joiden YhteistYö on nYkYään

torminut hYvin. 0piskeliioiden
j är j est önä iIlK: 1la on vastltunsa

toirninnan jatkumisesta, ia sa-

rnalla s en tulis i olla akt iivi-
sesti mukana laitosneuvosto:n
työssä. liian vähän on keskus-

teltu esirn. tutki-nnonuudistuk-
sestä, j oka on j oka'isella oPis-

kelijalle tärkeimPiä asioita
ja kaiken lisäksi dernokraatti-
nen hallinto antaa nyt ainakin
mahdollis truden saavut taa tulok-
sia tässä asiassa' ?ainoPisteen

toininnassamme tulisi o}1a

koulutuksen kehityks een ja

sisä}töön vaikuttamisessa' Tässä

t)rössä ei riitä, että vaaditaan

neuvostovastaisuud'en ja rauhan-

vastaisr.ruden Poistamista ope-

tusrtateriaalista' Se on ;'ksi
puoli , rnutta laa j emPi kokonai-

-stlus on se r rniten nreidän oppi-

. aineemme käsitetään: on]<o se

vain tieto ien JarjestelYä vai
akt iivista Yht eiskunnallista
t oimintaa , i olloin on tärkeätä

)rhteiskunnan ja tied'on tr'rotta-

misen ja välittYmisen tunterni-
. IIeIt. T ällainen Pohd'i skelu on

jään;rt varrnasti lii:an vähäI1e

meidänkin )rhdistYks es sämme'

Korkeakoului en resurs sitilanne
on todettu kehnoksi' fämä on

myös asia, joka ei muutamasta

julkilausumasta muutu, kuriutt-

d"estahan kärs ivät s ekä oPiske-

lijat että oPettaiat' Ydi-nky-

synlrs on taas s e mikä asia
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katsotaan tärkeäksi.

RauLha,i..työ ja s olid.aarisultsto j-mlnta

on nykyis in s aanut pal j on huorni-
ota ja se onkin ollut tuloksel-
lista. Nyt ei valn saisi paisut-
taa sitä muun toirnina:an kustan-
nuks ella . T ätä työtähän rne t e emme

valn rauhanjärjestöjen ja ystä-
Yyysseurojen ja koko rauhantah-
toisen työväenliikkeell apulai-
sena. Sitä vastoin korkeakoulu-
kohtaisista asioista meillä on

päävastuui meidänkin pitäisi
ed.ustaa alan as iantunt emusta ,

e ikä meidän lait oks iamrne vol
muut kehittää kuin ffie r i otka
s iellä työ skent elemrce .

Nykyinen opint olalna iär j est elmä

on taannut myös vähavaraisenrmille
r*ahd ollisuud.en opiskella. S e ei
kuitenkaan ole riittävä tuki,
varsinkin kun opintorahaiäries-
telmää ei juuri ole kehitettY.
lisäksi se on johtamassa useat
s ietäroätt ömään velkaantumis een.
T-,eipäkysymys on todettu tärkeäksi,
mutta siinä taas yhteistYö on

haudattu. Aikoinaan yhteisen
pohdinnan tuloksena tod.ettiin,
että opintorahajäriestelmää on

kehitettävä sosiaalisin perilstein.
I,[urrnlaisia tavoitteita ei d emo-

kraattisen yhteistyön tuloksena
ole syntynyt ja muunlaisten ta-
voitteid"en esi-ttäminen vain ha-
jottaa derookraattisen opiskeli ja-
lilkkeen toimintaa r

Opiskelljoiden d.emokraattisten ia
sosiaalisten oikeuksien puolusta-

ninen ovat siis aine;rhd.istyksissä
ja koko d,emokraattisessa opiske-
li jaliikkeessä tärkeitä toimin-
tanuotoja. Niinpä tänä sYksYnä

päätettiin IUS: n vuosipäiväää
järjestää joukkotoimintaa niiden
puolesta Ja saroalla Neuvost olii-
ton ja Suomen ystävYYd en Puoles-
ta onhan juuri- tulossa näiden
rnald en nuoris on ys tävyyskuukauBl "

Toiminnalle oli hyvät edel]Y-
tykset. Sitä valitettavamPaa oRr

että kaiken toiminnan Periaat-
t e ena ol eva demokraat t inen Jrh-
teistyö on tolmintaPäivän iär-
jestelyissä hylättY. Yksi rYhroä

on korvanntrt )rht eiset tavoltteet
ornillaan: päätunnukseksi 01L nos-
tettu opintorahatunnu*, r' 1000 mk

jokaisellett, ja toisaalta esim.
dernokraat ti-s en tutkinnonuud-is-
tuksen tunnus'on kokonaan iä-
tetty pois. Yhteiset tunnukset
olisi voitu rnuodost&&s mutta se

on poliittisesta tahd.osta kirirnni^
0n nieluurnrnin lähd etty ota-t at-
jätä-Iinialla hai ottarnaan d erno-

kraattista rintaruaa. NiinPä ilffi.

IAIIIY on sanoutunut irtl koko

toiminnasta: Yhteistä liniaa ei
voi luod.a seneluratkalsuilla.
Tulevan toiminllan kannalta
aineyhd istyksissä Ja niiden
yhtei-selimissä nYkYtilanne on

erittäin vakava; nniten void-aan

saavut.taa tärkeät tavoitt eet

ilmmn )rhteistä rintar,aa ja
mit en voi-d.aan ed.etä demokraat-
ti;ten r,rudistusten tiellä, ios
ei toiroita d ennokr"lttisesti.

}[AIJÄ SÖDERBIOM



su 0i,t il,;i JA N lilvc sf 0t.i If 01,{

12

:

YST]WYYD ii't PUO r,i,ST'r

",3J- 
ggru- s o ci-lr ; #I'-r+i qgs-tj

sq.o-gli**jg."-Ugg9§L9-Lirlqg*Jåt jy{Lequg}sutl§..}-L-Zde..-

Suornen ja Neuvo st olii'r;on väIi1 1ä sy_ksy1]-ai l-i)4.+ a1lei<lr j cit ettu
välirauhansopiflus aloittl rn:ritteiuine välisissä suhtelssa rrud.en
j.ikson, j okr; merl:;1t si syvälli::;iä mr-r.urtotrcsra lir;ua.iimle selc,a sisä-,
ett ä ullloi:o lit i ilcat se o . Suom.il, r,1 s-ne_uvc st oli i t ; o l,rinen )rstä-
vyyspclit illclcer oli t,-rantumusvoirriicn axtLee,rast.; v;r:jfarinn;r.i;-b-,
huoli-rn"iti;":," edrenlryt vuon.ne 194.3 niiiur pitlcä1le, että solmittiin
soplmus ys-b;tvyyd.estär yhteistyö stä j:-i lccskinä1sestä avun"nnos-
ta (yyA)" I(uh.lnr:iclen 30 vuod.eir aik::n,., ]r:;tdvyyssuJ:teet j,r yhtels-
t]rö ovat vaikuttitneet kaiiiill-,r yhteislcuru:allir:en toirni-nr:ra.n
alh.a.eilla r t .ilcuscl ;r.nä, v.iltiolliset suht eet, Suorncrr k,--,nsi,iin-
vd,Iin,,:n :it.sctltr:i j;, arvc ua]ta, kulttuuri j:: lcansa,lal st en ke skinii-
set sulitee t ov:r.t k+yneet .1.i;:i tod.el-1-i.sen i,lurroi;scn,

Taimä YYA- scprmus oi1L sl,r.oi:r,.lai,$-n.cuvo st oliit bo1.,:i st en
ystävyirssuhte liicir jär'lciryruätoin ,.reruski:: j;,. Sen lu j;i.11e
perustu.lle : r,.tkcntuu inyciä 1r.,,i--,iiunä har joii"barnl ak-biivi-

-: ,, r nen, rauhant:;rhtoinen puol-ueettom.r-r.Llsrloll'ciilcka.
,,, Pre sid"cnt'r; i 'Kekicol:Ien lI . tti .l.gl4
lltutta Suomen Ja I[euvostoliiton suhteiclen ke]rittäiirinen on eclel-
leen !a,Ls;[-e-f]lky-qygys" ir{aa.ssamjrle on voi,nia, jotii;i vahingolt,i;a-I V - _'__---(J

vat mädrätictolsesti hyvi-,i JrstaivySr,ssultteitämine j:i våäristillevät
:

rauh;rrtaht o ista ulkopolit iiklc,renrne . Ullco,roliit t i set hyökkäilyt
Neuvo st olii1;to.r i:. ystaivälli siä suh-b eitrimme vast aera ovat jyrkäs*
ti -l-isääntyneet olkcist olchd i 'i;össä jer eri ;)1to1i11a maatiz on
pidetty sot.:, jr.Ll:.Ii,i, joissa on vercstctty I§euvostolii-bon vastais-
ten sotien .nuistoa. iieid-än o11 vai',clit-b.,v,. täIl.-iisen kiihotuksen
lopettamista; s'Jt;rprcp;.g;:.ndan sielt,äi:ristä raill,,r.

K.anseinvälisr:n tilant.,ciL clenn;ri sls-b., muutoksist-
huolimatta Suomcn ei ole t:-rvinnuf uud-elleenarvi-
oici:,, -ul^kopolit ii],gk,,ihse'perus'[ cit.,r" Päin v,.,ritoin,
kylnån socle"n väistyessä lnaarmre on voinui; iLnarr': ennaklco}-ruloja j,r historian painol.rstia antaa

, mcrkibtävein ;:anoksen k.rnsaj-nväliscn jåinnitylcsen
lirventd.,irise:ksi.

. 'j : Fresid entti Ki,rlctr:;onen 1r.10 .tgT+
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rillelcir i o it a .if .':uh,:lnard.re s si'I
.-:-Y--.-"

välirauhernrloirlrriuks(ln 30-vuotis'-'äivän'i (t'r: ' o) "Lj74) aloi*et-
tiin keräys .Ig-11}:l*1g:fu.,ij,ir..':'_.U, Ke::ä1rstä veirteo oiL inuoc'l-ostettu

1aa ja" lcansal;-rstoi.,.iiilcun-b.,1, jcho:n kutiluvat rlo 7C el"i k;.n:;t-
l:r.itjeirjesion j,,,. rroliittiscn lroolueen johtohenhilot sekä

kulttuuriirenki:!-ö-i; " f oinri-1eunn.-r,n ,:i.th,-;en joi.rt,, j;lnl; toi..nii u11';o-

ininistcri liar j:-:hinen j -" lce:-;i;rlc§ejjl sr-"o jcli j 'u': ..lresiclen'cti
Kelcl;onen. Ad-rer.;l;issaatodet.rai:. mi'ii" "Koli:eliy,rulen'5ä vuot-b,:r, sitten
solnittu vä1ir;Luhi,,:r" solli-nu-s tierlcitsi inaall-cinlre historiall-ista
kädnnet1;ä. R;,luh.å11€io;:irnu-kserrl ic-l y,stävyys*, yhteistyö- jr" a.Vun-

anto$o.:irnulct)ee.i:1 ..-lcrus;tuv.-: ulicci:clitiikir.-r on luiit-b,',nu-'t, t1I 
' 

.:i,r.-r-uile

tur.vallisuuclen j,,, 1u,;'tut ec.r-el.Lytytrcsei;,,h-bej-,:Irun-bamme su-otui-
salf e lcehiiykselle " f ät;i. r.lul:.,y.1;)oli tiil';k'.a i,l Suorncn ja i'Teu*

vostolj-i-bon. yhteistyö b,a on eclcllecr:. l'.ehitet'b;rvä ja slrven-nettä-
vä. 't I{er;iystulo s jul}li st et Lien ensi vLtod.eir -i; oullc}iuun 9 . ,iiv;i-
nä, jol-loin cn kulunut 30 vuoi;tri to j-i'iefl m ,ailnta,ns.:d- -,n ,:aät'cy*
rl-i ,$e s-i;ä Euro opär:. s;3, i1;,-öhemr[1r]. .-;d-re ; r:i ,:11c kir j oi-burl';sinc ei1 luc-
vutetu;in i:iieuvcstoliiton ;Jrosid.entil-l-e i'Tiirol i i?od.gcrn;ri11e.

ll.auharnadire ssi };olcoe.,a Suo ii,:ii r ..u.han.,/o'i ,.,I.',t "ri emi.än e-b e enpäin

,suolnen ju" ldeuvcs'rjol-i-i-i;crr ystävyrrflxyl sirrTeficrrli:;t:., t;iai-bternrle

väl:rsen yhteistyon 1,,.,,jenenisi;a, S,"r"mal};l ::attlt.-:nad"::essi ol'L

i:ää'ut;ivälne.o vi:tri-b:i.us niil-'l-e voirnille, jo-blia lt,r.lu'r,velt v;,hln-
goit-bria Suoine:r j;. Neu,vostolii-i;on väIisi.,, suhtei-b,.1 j:. tcimj-v;it
yrst-iv;rys- ja :";,ulr-a.n.pc 1i-bi ilck:a vr"s-b aan:r "

II}Ii;n yl-eiskokoi-rs ;illekirjoitti r,rrJh::,11:rfls*ssin 3. 10 "Li7 4 o

lgl-l:u--§pgil:J-qgo-g!glrrl'q-kpg*riii!+

Tärreå o sur-ts ystaibyyden relkent.,.,it.i..se ssia on ol,-l-ut rcIfl[U{gg.q=e-
L?.t_.g-111]-gng]:l: . Lokakuru rj så l-9+4 ,r e;i-r-r.st e t t :L in Suorrri *l{ eurvo ,st o li i t -
to*se Llrcr, j/li -Lruo-Luera jo jen ulo-i;tuv,:rksi. lcainsaL 1-;:j-s jär je :,tö]csi.
suorrri-l'Ieuvo stolii-bto-§euralla on sull'Lri 'ncr"lci'oJt'" h;'r" joi-ttaessaarr
Laaj:,a icuil b-bur-t"rj--i;oi,nintaa jci 1e'ritteiessään ob i clcJ;iivis ba tletoa
id euv o st o li i t o sst ;,. Ed-ul l in en su.orfl - .1,,.,i',J-il"euvo st o li i b i; o l:'il si en

yhteyksien kehi-bys olisi ollut ,nahc-i.r:-b on-i;.'.i j-};l il 1.:a jo jen Srhtels-
lcunt;ipiirj-en otrj;rrott?.i. Si'T.-seufasljJr, on j;"scnj-.-l nlrklrisin
läh.e s 30O 00C "

Kaija Tilus, UDli:n r;luii;-inv si:l.ivg
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ruIOPISTOILA

Jatkuva musta Yö "

Torvet töri sevät ,

KeIIot kolajavat
näkyraättörii ssä torneissa.

.

"I/linä olen Kiinan keisaritr,
huotaa äälni sYövere istä.

Ja tänne eksYfiYt,
ykslnäinen, tukahd-etett u röyhtdys ,

se olen tääIIä nYt sitten minä o

Ja näin mi-nä sen koen,
eikä oLe se mikäåin tyhmä kokemus, ei '

Riku Räihä

cooooooooooooo

UnK : N I(ANNA}TOI [O PB.CFESS ORIKYSruYKSEEN

Kir jastotieteen ja informatiikan professorinvj.ran haki joista
kirjastotj-eteen ja informatiikan opiskelij haluavat lausua
seuraavaa:

Yhteiskuntatieteellinen tied ekunta on lähtenyt uud iut**r.rn
tutkinto ja Filosof isten ja yhtelskuntatieteellisten tiutkin-
to jen 'öoimikunnan mietinnön perustalta,' FYTI:n periaatte j-den

mukaista ovat rraa-bimukset, että tutkinto jen tulee antaa l-aa ja-
alaineJr ammatillinen pätevyys ja että tutkinto jen tulee olla
tieteåff ise sti korkeatasoisia'v L) UJ- iL\.'& tlvw vLLLJV+Lr.LU a

ICir jastotieteen ja informatiikan laitoksella arnmatillis-käytän-
nöllisiä opetusta antaa kolme lehtoria, j otka ed.ustavat alan
l,iaikkiå lohico ja: yleisiä ja tieteellisiä kir jasto ja sekä inf or-
maat:Lopalveiua ,

t
t

ri
fi.
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'Iampereen ;rliopiston kir jastotieteen ja inf ormatiikan laltos
on maassamrrle ainoa laitos , j ossa tehd.ään kir iastoalan tutki-

:

musta, fafförn on erityisen tärteaa, että alan professori on

tutkimustyös sä ans j-oitunut .

Krrten asiantunti jalausrr.nnoista voi todeta, ed.us taa tri Okko

kir jastoala,n ammatillista asiantuntemusta. Sen si i aarl hänen

tleteellinen panoksensa on larisuntojen mukaan niukka' Prcfes-
sori trittunen toteaa lausunnossaan, ettei tri 0ko11a ole yh-

teiskuntatieteellisen teoria- ja menetelmätietoud"en eikä min-

kään muunkaen tieteenalan kannalta oppiaine.en ongelmla analy-
. 

t.

soivaa omakohtaista tutkimusta a

tri- f iihonen or,. 'tutkinut kokonaisvaltaisesti kir jastolaitoksen
asemaa, to j-rnintaa' ja vaikutuksia" tiedon välittä ;;inä. fri Tii-
hosen tutkimustyö on professori Tj-enarin ja professori littu-
sen lau*.runto jen -:ukaap yhteiskunnallisesti ja tieteellisesti

| ' ^a r ---"1 -- J----I]-.:*--'l-^^+ -'l -i .il-lnr--a]- '. :

merki-b-tävämpää kuin tri Okono jonka 'uutkimukset liikkuvat
var*in kapealla alueella, Vaikka tri fiihonen on tutkinut vain
yleisiä kir jasro ja, ei hänen näkökulmansa valj-nta ole vieras

I " 'rm]rösi(aan tie1eellisiä kir jasto ja tutkittaessa " Ei o1e olemassa

i)rrktaä periaatieellis,uar erca yleisten ja tieteellisten kir*"
jastojen iehtävj-en ja toiminnan väIillä.

oP i sl-"-tifal ofdt
Kirjastoti.eteenjainfo.rma,;iikansitämie1-
'bå, että on rärkeåä turva'ca alan tutkimuksen kehitys. J,,aitok-
sen tehtävänä on. kouluttaa ammattitaitoisia kirjastonhoitaiia
ja inf ormaatikko ja, joid-en ammattipätevyyteen kuuluu tekni s-
ten valmiuksien hailitsemisen lisäksi tieteellinen näkemys

kir jastolaitoksesta kokonaisuud.e ssaan .

UDK rn yleiskokous 8.10 "'i97 +

.-. t_ - .'
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..AMPPAIIUU}T BUDJETTN S]SJ$IÖsnÄ

lukuisat aine jär jestöt ovat vaatineet valtion ens j- vuoden
tulo- ja menoarviuor] määräraho ja opiskeli joiden sosiaalisen
ja tal-oud.ellisen aseman pa.rantamj-seen ja koululaitoksen ke-
hittämiseet1. Hallituksen esitys ensi vuod"en tulo- ja menoar-
vioksi ei kuitenkaan vastaa oplskelijoiden esittärniä väati*
muks j-a. Päinvastoin, kyseessä on hyökkäys niin opiskeli j oid-en
kuin muid enkin vähävaraisten elinehto ja yastaan. Bud jettiesi-
tykse=s'ä on öpintotukimäärärahat suunnattu pääasiassa pan-
keille, : korkeakoulujen kehittämislalnsäädäntö aiotaan romnt-
taa 7a koulutuksen resursse ja heikentää, asuntotuotantoa rrä-
hentää, kansanterveystyön kehittäminen Ja Sr1ipäänsä kaiJrki-
nainen sosiaalinen uudistustyö pysäyttää.

Bud jettiesityksessä on toteutettu kohta kohdalta suurpääoman
elokuussa esittämä ns. mätäkuun ohjelma. Budjetin loppusumma
on noussut ed.ellisestä vuod.e s ta 26f", fuLo- ja omaluusveron
tuoton arvioid.aan nousevan 44/,. Valtion kassatilanne on halli-
tuksen ilmoituksen mukaan poikkeuksellisen hyvä. Päähuomio

ji

}<iinnittyykin suurpääoman saamj-in runsaisiin tukiaisiin, fäIlä
EEC-sopirnuksen jälkeen ensimmäise}lä bud jettiesityksellä on
suunnattu runsain mitoin työväestöItä koottuja verovaroja eri-

'

tyisesti vientiteollisuud.en tukemiseen suurpääoman j.nves-
tointeihin EEC-markki-no j-lle. Sotilasmeno ja lisätään 7B/, la
poliisin määräraho ja 41/".

AYt, vetoaa kaikkiin opiskeli joihin ja opfskeli jajärjestöihin:
N.yt :on käytävä päättäväiseen kamppailuun bud- jetin sisä1löstä.
0n ilmalstava entistä painokkaammin vaatlmuksemme bud jetin
määrärahoien suhteen ja annettava kaikki tuki opiskelijoiden
ja muiden vähävarais-ben etujen mukaj.silie aloitteil-le ja rat-
kaisullle, 0n voimistettava yhteistä kamppailua työIäisten ja
muid.erj vähävaraisten kanssa koko talouspolitiikan sullnnan
muuttamiseksi.

Yaadimme hallitukselta
Yuoden 1975 valtion
opin'borahaa varten

ja eduskunnalta:

tul o- j a menoarvi o on on varatt a\ra. 3AO romk
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' opintoraha on sidottaYa elinkustannusindeksiin sen reaafi;
arvon turvaamiseksi

'- : i: j :. -L' 'bri :Iäaditiava opintotuen kehittiimislaki; i'oka ,takaa opiskelu-',
kds'tannrikse t pe i ttävää.n o pint oraha i är j es*eImään si irty1ni s en l

-i. ' : I korkeakouluopiBkeli j o:iden osalJa. vuoteen '1 985 mennessä, ja l

', ' rr toisen asteen koulutuksen osalta rruoteen 19BO mennes::.i
-. , - koulutusmääräraho jen kasvu on turvattava ia koululaitoksen

resurssikur Juus on lopetettava - opetukseen on saatava siit-
tävät määrärahat
vuoden 1975 'tuLo- ja menoarvioon on varattava 260 000 mk

i seksi ja 1 ,5 mmk kir javaraston täydentämiseksi
hinto jen, maksu jen ja vu-okrien. korotuks i1le on pantava sulku
rruokria on alennettava vuckrasäännöstely.on saatettava

pieni-''ja iceskituloisten verotu.sta on kevennettävä perusteel'-
liselIa verouud-istuksella

; suurpääoman Yerotusta ön kiri-stettävä-
varo jen suuntaaminen suurpääoman -bukemiseen ja sotilasmeno ien
kasvattami-seen on lopetettava sctilasmeno ja on supistett.ava
YK,: n suositusten poh jalta 1 0 /, zLLa :

KAIKKITUKrTYmÄISfENTAISfElUllE-TAl0USPolITIIKA}TSUUNrÄ
ON MUUTETTAVA

rAEEC-S OPI}"{US O\T IRT ISANOTTA\TA

UDK:n johtokunta
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Vuosi 1974 merkitsi monessakin suh'-

teessa d emokraattisten t'oirnien sel-
våå eteenpäinmenoa kir jastoalalla.
Iemokraattinen liike osoitti voi-
mansa erilaisissa vuosikokouksi-ssa
ja työpaikkakohtgisessa kir jasto-
työssä.

SUO}.,{EN KIRJAST OSEI] RA

Suomen Kir jastoseuran vuosikokouk-
sessa Kuopiossa 18.8. 74 valittiin
uusi hallitus , j onka enemmistö

koostuu Kir jastopoliittiseen yhd is-
t.r1ks een kuuluvista clemokr aattisis-
ia kirjastotyöntekijöistä. Vuosi-
kokouksessa hyväksytty toiminta-
suunnit elma antaa makrd.o]listtuclet
kir jast otol-men demokraattis e en

kehittäämiseen- ia järkiperäistä-
miseen, Tilanne on ensi vuonna
jännittävä. Ehkä ensimm:äistä ker-
taa seuran historiassa on yksityi-
silIä jäsenillä mahdollisuus vai-
kuttaa Kirjastoseuran kautta suo-

malaisen kir jastotoiminnan kehit-
tämiseen. Tampereella 4.11 . 7 4

pidetyssä iIlK: n keskustelutilai-
suud.essa hahmoteltiin j äsenclemo-

kratian toteuttamista. Lähiaikoi-
na perustettaneen eri Prio1ille
Suornea Kir jast opoliittisen yhdis-
tyks en iaost o ja , j oid en välit1r6-
se1lä saad.aan kentän ääni kuulu-
viln Suomen Kiriastoseurass'&.
Kir jastolehden päätoirnittaja vaih-
tune e rn.yö skin ens i- vuoden alus sa .

Sven }lirnln tilalle astuu Kirjasto-
kornitean sihteeri r ja Kir'jastopo-
liittisen yhdistyksen pnheen j ohtala
vr.rosilta i 970' ja 1972 Samull Nuotirr,
Näin ollen on luult avaa, että Kir-
jastolehti muuttuu enemmän jäse-
niston tarpeita vastaavaksi tied.o-
tuskanarraksi , j ohon kannattaa t oclel "

I a kir j oiittaa,Klr jastoseuran jäsen"-

maksu on vuonna 1975 35 markkaa Ja
se oikeuttaa m)rös Kirjastolehd.en
såamiseen kuukausittain; On erit;-
täin tärkeää, että kaikki liittyvät
Suomen Kir jastoseuraan, j ott'a ensi
vrlonn& demokraattisten voimien ete-
neminen seurassa pystytään turvaa-"
maan vuosikokcuksessq"

KIRJAST OPOII ]TT ]NEN Y]{DISTYS

Kuluvan' vuod.en aikana Kir i ast opo-
liittisen yhdistyksen jäsenmäärä

on noussut Iähe}le kolmea sataa-
Tä11ä tretkellä yhdistyks en suunni*
te}nirn kuuluu paikallisorganisaa-
tioiden luominen Tampereelle, Tur-
kuun ja Kyrtenlaaksoon. Kj-r jastopo-
liittinen yhclistys on vuoden aikana
vahvistanut asemaansa d.emokraattn-
sena kir jastoalan yhteistyö iäri es-'

tönä. Yhclistyksen Tied.otteessa on

kerrottu erilaisista tolmintapro-
j ekt eistå , i oista mainittakoon t;rö-
paikkakirjastot sekä kirjasto jen
tSrö paikkad emokrat ian et e enpäin
vieminen, Yhd"istYksen hallituk-
sessa Jrr palion keskusteltu laaian

a
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Iiauhankulttuuri- oh j elman laat irai-.
sestå, jossa määriteltäisiin kir-
j i-,-"i; J ; €rr t eht ävät j a mahd. o11i s uu-
d et rauhanku-lttuurin edistämisessä.
Kir jastopoliittis en yhd istyksen
jäseneksi vol liittyä maksamalla
jäs enrnaksun i 0 markkaa lpostisiirt o-
ti.111l.e 4151 44-6, j olloln saa

Tiedotteen ilmaiseksi. loppusyk-
systä järjestetään Helsingissä
kaksi mielenkiintoista illanviet-
toa Ravintola l(ir jan kabinetissa.
Sunnuntaina 2+.11, 74 keskustel-
laan kir jastopalvelujen järkipe-
räistä,rnisestä Ja alustaiiksi ovat
lupautune et ,Ki.r j ast opalvelu 0y: n

t oimitus j oht ala T imo Karvinen ja
Tantpereen kir jast olautakunnan pu-
heen j ohta ja Kari Rantalaiho . Jou-
lukuussa sunnuntaina 15 .12. on

aiheena Kirjasto R.auhantyön Kes-
kuks ena, j osta alustarnaan p;ryde-

tään l,[ar ja-leena it[ikkolaa tai
Aulikki Oksasta" Tilaisurrd-et alka-
vat klo 15.00 ja niihin ovat
kaikki tervetulleita"

KIRJAST'OKO} I[EA

Parhaillaan tekee työtään kanslia-
päälikkö Jaakko Nummisen johtallr,a

Kirjastokomitea 1973, jonka tuh-
tävänä on määritellä kirjastotoi-
minnan tehtäviä ja keinoia näiden
teh"tävien toteu-;tamiseksi-. Kornitea,
joka saanee tYönsä valmiiksi ke-
väällä 1975, ei ole antanut julki-
suuteen rnitään väliraPortte ja,
vaan tieto komitean teoista tai
'bekernättä iättärnisistä on tihkunut

eri'korniteanjäsenien pitärolstä :

puheista( esim, Jaakko Nummineh ,

Kuopios se i B. 8 . 7 4) . Suomen Kir jas--

toseura Ja Kirjastopoliittinen yh-
clistys' tulevat ensi vuonna tarkka^at.
seuraamaan komitean mietintöä Ja
antamaan siitä asiaa eteenpäin
vleviä lausunto ja.

} iIITA ASIOITA

.,4nsl vuonna (,rr m3rös tarkkaan tut-'
kittava kir jastoalan ammattiyhd is-
tystoirnintaa ja s en t ehostarnista
kir j ast ot;rönt eki j ö id en palkkauks en

j a alan arvostu-ks en parantamis eks i .

Sucmen Kir jastonhoita jat ry päättii
vuos ikokor-rks e s s aa:n Valkeakoskella
9 .6 , J +, että oPiskeli ia jäs enet
voivat liittyä iär j estöön maksa-

malla viiden markan ilmoittautu-
misrnaksun, j oka oikeuttaa mYös

Kir j ast onholt j a-Bibli of ekarien-
lehden saamiseen. Ensi vuonna alka'*
vat kir jastoissa toirnintansa työ-
rnarkkina jär i estö j en keskinäisiin
sopimr"rksiin pohjautuvat kir jasto-
jen sisäiset tieclotud- ja työsuoje-
lut oimikunnat , i oide.n kautta työ-
paikkakoht ai s ia cl ernokr aatt i s ir. I r o "

sesseja voidaan valvoa ja yksityise
t)rönt eki j än oikeusturvaa pystytään
j os sain määrin puolustamaan. Eri-'
lais et t)'ö paikkadernokrat ia elimet
tar j oavat mahdollisuud.en vaikuttaa
oman työpaikan asioid en parantami--
seen ja tied.otudtoiminnan tehosta--
mi-seen.

Ensi vuonna on sYYtä kiinnittää
m)rös hr-romiota kir jasto jen kir java-'



lintamenä-b el.mi-rn. i\rie :i_d_än oir t rr'b*.

kit tava, lrir jas'i:o j en- kir: jarr alinta-
..;.irj cuaäntö jä ja niiCerr sisä1töä 

"

Päl:velevatko ne lci:-iitalaisten oike-
r"lks ia sair,Ca i;"ir:v ci:y't t ää t j- edcntar.-
peensa " Pah'el-eek,l kir jast o j en
kir javal-j-:r-ba cler"nckraattisia iåu-
iranomai s ia pääraäär iä " J of ta koko
henkj-iökunta pääsisi osallj.stu.-
trtå,zy. kir j ast o.-rt'L h.anki-;tavan rnarte-

riaalin va1inta,Ait, cti a j-nakin
suur:irnnissa kir jas-ucissa valj-ttava
.raal-eilia kj-r 1a.,ra1-inta'u oirnikunt j-ri 

"

j otlca huol.ehtivat kir javal- j-nnolsta
'lrja niid.en påiä;nää,:is1;ä )rht eJ-s--

tytjssä klr jastol-ar-r-i;a,]li;.nnarl l

ktns sa ,

l( i r j a s -i; o al- an, li o u I r-r'', tr" s t i 1 ant e e s t a
..:.ei tässä irhte).clessH, Iruuta kuin
htromautr-ts I(i:: j as t r-.,1- eird-en I oka--

kuun nunercorl . Siinir Sini-kka
:'(osk:i-aia c-,relasti- :efer'oi Ken-i;

'S ba"-b e yliopr-ston- k:ri; jas bo1:c,i-itin',I

clekaanin Guy l,{arc oiL k-Lr ; oi tus'ta
"' 'tScme stlggestj-ons r?ga,-riing :

--'i-.ibra::y ed.ucaticn i-::- tr'in--l-and- rf 
"

rloskiaf.an mulraa:r tti:r]. l4"aL:co ei-

o l e t).y blrväinen kr r j as b ot i. et e en
,i a:.tolisen si jaintii-n. )rlitei s-
kunta bieteell-is essä bieo.eku.n-

r1a.ssa, koslca. se mi;ica pyr"kj-l
sr:"untaamaan opi-ske 1i j orden
?ruomi on )rks ipucl-i-s es t i 'rain
irleis-ben' kir jasto j en yhi ei-sktrn-

-;.nallis een rool-rin , 1(oskiala
ref eroi ed e1leen, että i{arc o

"\.'aroittaa .'/akari asti- tot eutta'-

,lA
L\)

masta 'suunni-E elmaa ' yhd.istää "::,lcir jasto'b'j.ed.e sanomalehti- ja

UDK: n Uulisi ct baa kantaa tälLai ^

siin puheisiin, sil1ä usöi.rnnrat, :'
a-' ... :.ckir jast otyön=L eki j ät saavat f ampe-

reen'opj-skelua koskevat tietonsa
Kj-r' jastol-eird er välityksellä" -'
Jos l-ehrlessä esibellään jonkun
I{årlbororor-ehen puhe ita ilcäänkuij-n

s uurena -,-i t s aut eila , s iJ-l-ii voi
clla omat vakrirtgcln-is et s etlra-
uksensa " 0n ehclotet [u, et-bä

ensi vuod-en l:trolella Suomen Ki-r-
j iisr os erlra , Kir j ast opol-iitti-nen, "
ylidistys ja UIK jär;estäisivät
k1rjastc:rlan koulutusta ja tnt-
kirnus ta käsittele.rän s ercirraarin
Tar,lporeeile, liäs bä semirnaa::ista
:ryvir, järjestett;,rnä olisr var-
r,raal-r ;uur'ta h;yöt)rä,

KAI1I J. KETTTIIA
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RAUIIAÄ

?1'

RAKENTAl\,1I ÄA1{

Tänä vuonna 25 vuotta täyttävä maai lman rauhanliike on Iähtenyt
sritä suuresta ajatuksesta, että eri uaid-en kansojen jokai.sen
Iagbgglghlgigg4li,r-r.iffg yhtei s in ponnis tuksin on mahdotl_ ista e s-
tää suursod-an syttym:nen, turwata maailmar r auha ja kanso jen oi-
k.:us itse vapaasti päättää omasta kohtal-ostaan,

Juhlavuotta vietetään suotuis ten kansainvälisten srlhteid.en val-
.Litessa rauhanliikke en ollessa voimakkaampi, laajempi ja yhtenäi-
senpi kuin koskaaa.

Suonen Rauhanpuolustajat, joka on laajin naassanne toiniva rau-
hanjärjestö, perustettiin toukokuussa 1949 ja kuuluu Maai-lman
rau-hal-neuvostoon, joka on kansainväfisen rauhanliikkeen johtoetin.
Tarpeeksi laaja ja s)-vä rauhantlla iuod.aan vain sitkeillä ponrris-
,tuksllla" ftrmist en sodahvastainel asenne void"aan muuttaa tehok-

, kaaksl rauhanturvaksi ylrd-i stänäf -t-ä eri maissa yksilöiden s od-a4-
vastai s uus rauharrrakenta j i en j oukl:ov oiuqksi " Rauhanpuolus ta j ie n
y1i sataankolmeel§rmmeneen na ahan revirnyt li:-ke on kal khien nii-
den yksilöiden ja yhteisöjen toinintakerttä ja vaikutuskanava,
jotka haruavat tehd"ä aktiivisesti työtä rauh-hn ja tr.rrvallisuuden
li säam i seksi rirelilnas sa.

Rauha ei oIe pelkästääa sotatilan rrastakohta, se on paljon enemmdr.
Rauha on ynnärrettävä -i:i1a.ksj_, jossa kansat voivat, Lh_lqislXsseg,
IugElg*uE§g -ug ;ja r€r.bkaista onsel-rirat, Suomen
ja Neuvostoliiton våtrille yya*sopimuksen pohjarta syatyne et s uh-
teet ovat malliesimerkki r.auhaatr lasta pa,rhaimmill:lar_ ja sen ed.uI-
llsuud.esta molempien roaid"en ka-esoill_e.

JÄRJESTJIYDY RA IIIIANRINTA1V1AAN - LJ ]TY RAUHAIiIPUOIiISTAJ]IN I

UDK on ottanut tavoitteekseeu. sa:da 1OO jäsentä ti-ittynään Bau-
hanpuolustajiin vuodeksi 1975. Rauh.anpuolu sta j ien jäsenmäksu on
l-o markkaa lehd-en tifaus inukaan lukien tai 4 narkkaa ifnan lehteä.
Rauhan puolesta -lehti ilnesryy kahd.eksan kertaa vuodessa. se on
suomen laajalevikkisin rauhanpofiittinen julkaisu, ioka käsitte-
lee monipuorisesti kansainvälisi ä tapahtumia, rauhanliikkeen toi-
raintaa ja tehtäviä sekä solidaarisuustyötä. Se on yhdyssid.e suo_
malaisten rauharrpuolus ta j ien je. koko naailnan rauha:rr_iikkeen
vä1i11ä"

Liity Rauhonpuolus tajiin - Rrhd-y jäsenhankiri jaksi - Auta saavut-
tamaan tavoitteem:re !
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Toverit, kyll-ä -taistelu ka-lpaa yhtäkin rniestä.
Jos sinä pakenet,
yhteinen rintama on yhtä heikonpi;
jos sinä tulet nukaal ,
me kaikkl , Suomi, Ohile, Vietnam,
olemme jälleeu yhtä voimarkaam-nrat. (Matti Rossi, Agi@rop)

'-l .'.,--. .....- . " -'
'.-.. Ps 1: uDKrn rauhanvastaavarta (nitus) saat jäserhankintalomakkei-ta

piirijärje s-
tön toimistosta, josta salsi't muutakin materiaalia ja tietoJa jåir-
jestön toiroinnasta ja rauhanli Lkkeen kysymyksistä. Toimisto on
avoinna arkisin k1o 1] - 1/, asoite on Näsilinnankatu 22 A (6krs) ' .

:,

-lja puhelin 1772J"

P,S 2: .UDK:n solidaarisuuskeraiys jatkuu ed.elle sl joka toinen ke6ki- a

' -l' viikko Keskustorirla" Keräystä suoritetaan Rauhanrahastokeräyksea

. , 
ttrnttt'a' yarat menevät sodan ja poliittisen vainön kohteeksi jou-
tuneid.en auttamiseksi sekä kansairi.-r äl:l s en sol-id-aarisuus- ja rauhan-

i'-.' työn tukerlseksi. Pääosa tuotosta tullaan käyt täraään chirea d.emok-
. raattisten voir,rien tukemi se.en. Mui::.a kohteina ovat. nm. Vietnaxl:ln

,,al-.leenrakennustyö, eteläisen Afrikan sii-rtomaa- ja rotusortojär-
' jest,el-nää vastustavicn kansal-l-i sten vaprutusvoimien tukeminen sekä- Palestiinan Lars ar: tukemine:. "

Kåiy pistEi-nässä ninesi ikraoi-tusrauluLla ol-evall-e Iista1Ie,. Keskus-
torille nahtuu monia ih-n.isi ä yhtäaikaisestikln ke rädroääa.

UDK: n rauh;rnvast'eava r

Kaija Tilus;
t
t
å-

,i
t


