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valtion buc j etti vuod-elie 197 6 on si;;en g6i beitlr " virkanieslralli-
tukselta ei paljoa odotettur nutta s:.lti se tl,rnistytti. U'ilI(: n

budj ettiltannanotto on tässä l-ehdessä :oisaa1la. Siinä on tarkastel-
tu bud jet-Lia usearrta niikökulmast a. 'Tä.ssä käsiteIläiin bud ietin an.
tia opetulcsen ja kulttuurin kannalta,

Peruskoul-u j ä.r j e stelmäin siirtynistä Lltefä-Suonessa pyritäärr 1yk-
käämäirl1 ainaki-n l-uocleff a. Eriarvoine:r koulutus j atkuu yhd en ikä-
fuoka:r kohilalla. Ylihävaraisten lcoti-er lapset kä.:rsivät eniten.
-Korkeakoul-uihin virkoja ei tule juuri ollenkaan 11sää-. Kehj.ttä-
ilislain ilukaan pitä.isi saadeL 75O uu;ta. virkaa, buljetissa esitetäär.
vain 120. fampereelia vain kasvatustieteel-,,in6n ja 1ääJretieteelli-
nen tieoekunta saavat..virko j a. Kesä11ä l?lhetettiin opetusministeri-
öön kirjastotieteen ja inforroatiikan laitoksen ja kirjastoalan jär-
jestöjen kil je}:rä, jossa kiirehdittiin apulaisp:rofes s orin ja y1i-
asslstentin virkojen saa.nista laitoksell e Yucnna 1976. tässä o1i
siihen vastaus. Yllopiston suunniteltu III rakerrnusvaihe siirttrry
nyös, sen suumitteluun myönnettiin j onitin ver:raln varo ja.

i'{arraskurin alusse, kä,vi 79:n eii kuittuuri j ärj estön, poliittiset
kulttuuri järjestö,t roukaatr luetl,una, edustaja-b j ät-L;i;imäs sä' eduskulta-
ryhmille kirjelmän, jossa todetaan bud j ettiesityks en vaara.zrtavalt

kansal-r,isen kulttuurin kehityksen. Ed-efl-een todetaan, et uei valtion
taidetoinikuntieoesityksiä. ol-e otettu huomioon. Esimerkiksi suolnerr-

kielisen kir j a1.1-i suuden edistå,:riseen kir j al-,'l-isuusto imikunta esitti
150 O0O narkkaa., 'buC.jetti 45 OOO. I.ctimaisen elokurran tuotantotukeen
esitti ka:"le raialo. eto inikunta 2.3 mi1j. nsakkaa, bud jetissa on va-
rattu 1J mlaj. ne:::kliaa. iJa seliiri rnenee tictysti suurin::.:aksi osak-
si ,Spedc Pasasef 1e,l )

I{ir j astotoinint aankin säi-r.stö1in j a vaikuttaa- supistavasti. Opetus-
ninisteriö on kehottamut koul- uhallitusta peruna?rr kevä.äi.llä a.r:.rre turl'
päi.töke en auki oloaiko j en pidentänises tä. Kir j astoauto j en hankliini-
seen l-uvalt aa:r suhtautua pidättyvästi. 'I äsä" tuntu"u kaik;,,ein kipein-
min sy:r j äs euduif la. Kir j as tohenkil-ölcu-unan 1isää:dstä ei suositell-a
edes var:Tho jen ohjelden nukaan, ei.i vi-rka/ 20 OOO mcsilelni"a.. Näyt-
tä-äl siltä, että. kirjästot pystyvä"t toteut-Lanaa,::r vain perustehtävlin-
så' : kirjal-lisen aineiston vö.littärisen kå.yt Läji}1e.
iil',lyt vaaditaa.n Suonen ka:rs al-ta sitä va:rhaa ki;nnon talkcohenkeä.n
oaroi G.C. Ehrngool,h (perustuslail .inen).
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Oo UDit on iri-rJa-toal an o",i s::eLi;clie:: y...qas,L.ys . O-rj ,t-a-t å lsrt
jän.jestönä se -coimij c-::-s:<e1-i ;:,i;i.c-eil o:lisll*l.u* ;a ej_inoLo-
sr-rh;e-i i.e.r.: l:era.c'c::. :.sei:s-i . :1-i-:;aetoal-ar:. ;::r,,:i es ,:i:nl1 se töi-
-j 

-l *-t^.;:ll-l- ycdessäl 1:injastoal:a:r mtliden iLe::iol..::r'ela-btj-sten oroimien
. l;anssa klr jas'Lol-aj-'-okserl ileh:-ttänaj-sö1:-s j-. Ufl. l-=j-:-aani t,tää

hu.o::ti-ota. enil:-c-i sesti l:i-r;as-,1;oni:.o j 'ba jle::. le :u1-*tl{.:seerx ja
alan -buttrli_mu.1._s e em. .

oo OpjnLo;ert jålnjes'betr-jryr:. l-i-::-'b,a3ry -lrarsirt',;in al-l:u.ra.iheessa
moniau ol:Lg:el-n'i a, iii:'.d.et: i:e'x aot ba.nt:-se,1.csi c;1- il;l.'- .;äa' j estäay-f
w1:1--o-btaj-sen o-;:i:r'bol:LeLlrtro-:.tapäirrystyi;:sex). sei:ä tutor*ol:.jäLrs-
-ba, ioka ai;:.aktn tä.tä 'rllcnna kärs-i ol:Jaaji en pur:.tteesta.

, G-ointc;-eurvo:.'ta ci1 rnaafi.antaj-si:a hl-o 15-1T c-sj-::-v--n l:erhol:.--i3.-
I1ee ssa. Tell-tt-! --x-s-711;1 avulcsi. orr -U}-i; n o;:irsoneu.-vcrlriassa. ta:.-
;ic'n l-a l:-in-.31-s-La" -l-aadit-i;u;a r;rio"r.j_stettuja 1.ytae::-ne_1_rr*ä, :f1^Lt_
j'u:;ar iojs'fa cn a.:)L1a. ]-ueuu-: Jäsentr:-::-r_sesli: .ia !-_et,sa"a:::ises-
sä. s ic'äl-*si U.]ll väl-t'b-bää t:-eto ia har j::,.'i'iel-alirin;as-Lo:.s-i,a
i:evåitl_ul.:u-L:a.i-rCe:r aJ-1:tl-:L;lcl_e1 l-al. .

oo LTDK jäLr';es'uää rn;rös opj_skel-l joi'l I e mah."jol-1 j.riu".ti:sia n::_el_ei:_
1<äe:seeii l'rapaa-ajalvle-'; lco:?. ?äl-l-aj-sj-a .o.ra-t i1,io =,,5-u.e-i se,;
teatteril:i-yr:"=-'L, yittei-::en l-iiilun';a (lento,,:alil-o ::ci";a::..{;å:r_-
s-in l:1o 13.3a v- l:-lr :i-s-ibeJ.r-r.sal-lssai c.e1:ä -f eema,l-1-i se.L il 'n eln-
vie-i;ot " :11-anvj-e-boi ssa käsite'l lää:n a;ian1:ohtaj sia -i;a-i r.tri,.l_
'ö en 1:-i :i-nostawia -beemc;ia lr'-)r_; n- erl- tci-r:in-ta*a.J-r;e:-r -;a"

oo lieskei-ner: II-ll.1:: te-:.'Lä-vä orl o-; e'Lr-il.lsen s j-s"-l--i;II:: vaj-k-u-t ,6a-,_ii_-

I'LeiL. UI:i orl esirerl--i]:si- vLros.'.'b-ba:-:.r. osa'i l--i s fulnu-r l::.lr-ssi..raa-
-b j-rff.s t en ulr,,:i j- s t a.rrf s e §r1 J a .;,lrplil -: s e jr.aarilaan l_a.i tol.:s en .i;r:t_
1::-nnoniru.d,j-scustyi-ir3r1::.;rä-si työskenteS_yä" {J}-.: r:. i,rj_el_es-bä L:i-r-_
ia'sto'Lieteer- l:cul-u';r:i--sen ',;'r-l1l is:i- anta.a o,-_:isI:eIj-.lcil-Le va-t-
mi r-**sia l'-j-::.as'botoir:j-i:r:ra::. ja-L1:.uvaeg l:-el::-ttiir:l.i seeno llir-
jaston.lortaja::t-tul-:-sj- irystyäi hah*io'{,ta.rn,aara L:irjaston asena.
yhtej-s1:u.nnassa r:-! I l-a.isj-a ;ei:täv-l ä 1:::-t,_astcl-1e tleio_:L ja
I:ul-ttuurin väl-ittäjalnä asettuu yl:t e+ s1:urtnan 1:ejrittyessä.
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oo Opetuksen sisältöpn UtrK vaikuttaa yhdessä demokraattigen
' la"itosneuvoston kanssa. Tä11ä hetkellri on laitosneu,ro"Lto '+c"epävira.1l.inen elin, eikä mikään laki mai"råå sen asemaa tai

tehtäviä. Demokraattinen hallinto tulisi tehdä. f rioisäätei- ., .

seksi ja laajentaa ko*ekemaan koko korkeakoululaitosta, =*rl'' 
"

', **,i1,;kia taso ja. UDK on päättänyt boikotoida epädemokraattis-
ta. kiintlöha1lintoa, jota aI-etaan toteuttaa inyö.s laitosta-
sollai, kunhan laitcs jako on vahvistettu,

og Cpiskeli i oid.en vaikeimpia ongel-mia ovat toimeentulovaikeu-
Cet, asuntopula Jms" §amoin on opetus riippuvaistä nlistä

tävlssään. ldämä asi-at ovat riippuvaisia ed.uskunnan ja maan
'hal1j-tuksen päätöksistä. Fieidän kannaltamme kaikki riippuu
-'' i '

,, §iitä yleisest'ä politiikan suunna§ta , jota päätöksenteki*
. iät'noudattavat', ,llyt esitetyn kaltainen valtion bud jetti
, merkitsisi opiskeli joid en Ja korkeakoulun työnteki j öid eni

aseman heikbntymistä ja korkeakoulujen resurssitilanteen
pahenemi'sta entisestään. Tässä suhteessa on ongelma yhtei-
nen kaikkj-en eri alo jen opiskeli jo j-Ile. Siksi on tcaikt<ien
opiskeliioiden yhteinen tehtävä päätöksenteki jöiden poli-
tiikkaan vaikuttaminen, Tämä on eräs tärkeimmistä,syistä,
miksi II|K osallistuu aineyhdistysten yhteistoimintaan.

oo UnK on opiskeli joiden d emokraattinen äiu Jayjestö'" Demokra-
tian pahimmaksi uhkaksi UlK, *=" nähdään .pieni sur.rrpääoman
omi*Itiien ryhmä, jolla on mahdoifisuuksia a Jaa *iuleistän-
sä politiikkaa silloinkin, kun se ei vastaa koko muun kan-
san tahtoa eikä etua. 'Ku.ikkialla yhteiskunnassa on päätök-

,, ' t t- 
r-' isenteon lähtökoht arra kuitenkin oltava kanåan eit<a monopo-

lien etu ja tahto, Tästä seuraa myösr,gttä osa UIK:n toi-
mintaa on solid aari suustyö niille kanrsoille , ' 3otk* eri- puo-
li-l la maailmaa j outuv at demokratian puolesta taistelema.rr.

t.

Vesa Suominen &

Marjaana Tamminen
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väIihar j oittelu on cum laud.e-vaatinuksissa 3 kuuka.rrd-en har j oit.
t eJ-u kirJ astos§a tai j-nforriraatlopalvclu]<eskuks€ss å. farkoitus on
perehtyä ko, laitoksen kåryteinnön työhön sen eri valheissa, konkre-
tlsoida jo oplttuja asioita.

Ma,rke tta Harinen

IIarj oittelukir j astoni oli },[ikkclin kaupunginkir j asto-maa1cuntakir*
j asto . Pääikj.r j asto on verrha kivinen rakcnnus keskella ka.upgnkia:
on tilanahtausvarasto, tavall-incn varasto, kaukcvar-astc ; orr vEJt-
hcja ravistuneita kortistolaatil;oita, jotka eivat liikr; sisä,:ln -
e ivät ulc späin, fuoli:suu kivilattielle j a vanhcille kir j oilie r s ei-
nillci on kuvia j o ed.esmenncistä suurkir j alli j oista, kuvrtkin j o
rruosikyr::r.:eniä va:rho j a. Voisi lrutritella tulleense paikke.pJtr j ossa
aika on pysåihtynyt 30 , 4O-luvul-le. As j-alrka,atkln c Llyat suurinnåk-
si osaksi pieniä ryppyisiå-i., herttaisia munr_iuja.

lieneekö kiri astohicrerkia perinnc , j ota haluttiin (t ) j atkaa j a
vaalia kangistur;risesta j a byrbkraattisuud esta huolira a,tta, väli1}ä
tuntr.ri kuin clisi elå,i::yt j cta-in f §ehovin kir j oittenaa novellia.
Dfillainen sitten ol-i har j oittcli j an ascrle tässä hierarkiassa, m1-
hin sai kiri astohar j oittcli j a takkinsa ripustaa, r::itä paperiveit-
s e ä käryttäi1? Ylipäa:rsa oli, ,r:e vain olcr:as sra: aar":upäir,'ä11ä. ehkä
''Jä,r j eståinäs sä',kir j c$a päeikir j astossa, 11tapäiväilä. chlca lähetet-
,.tiin slvukirg astoon. ECellisenr-: päivårnåi ei hcrnlCrerlisti ticnnyt,

. i .."rrist,:i itsensäi seureevana päiveinä nerlitaa löytääi, aina sinne nlssa
..1o1i työvoinasta puutetta, j oku Iol:alla, sairas ta"i siiruetrtynä
jontrcun toisen paiklcaa valiaikaisesti taytteir:iäiin. Asener:lr-i:]e epä-
määräisyys ilr:rcni r:ryös siten, että e i tiennyt, nita saa tchd ä j a
r,:itä €i, 01i palion asioita, jotka t'eiviit kuu-l-uneetrl neille, joi§-
ta rtei tarvinnut huolehtiatr . Iviissä raj a kulki, oli eninrrdksöcn
sattunenverai-sta. Suore si) ci ainalcaan ollut.

Iyötehtävät olir,'at nornaalia kir j astoru-biinia, mukavaharr niita
oli oppia, vaiklia nie1elläi"irl sitä olisi esim. kirjavalinnan perus-
teista j ctain I«;ulIut . Ei silti , ky1Iäi mcltä opetcttiinkin. Sa-im-
ne tyhjentävia lucntcje luctteloinnista, kirjastolaitoksen histo-
riasta, SAr,,o-Itar j ala.icolicelnien synnysta aina ririlloin oii aikäå.
Ja sitähän harvemnin onå
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Har joitteluun olen pe ttynyt, itse kir jastotyö ( 
"e rutii rri,) C-- i

kyllä nukavaa, ihniset clivat nukavia tiskin noler:r::ri11ar l)uc1: 
'i-=, : -

yaikuttaisi si.ltä, että useinpien kir j asto j en resurssit ova b rL: -j:i

vähäise t, ettelvät ne pysty oh jaa.r:laan harjoitteli joitaan pa:r-:ir,i.,-':.,- "

la i;rahd ollisella tavalla, tarkoitutrtsenrnukaise sti . Jo yksinoijli;ci,.i

se r että har j oittehi tapahtuu kesän aikana useiru:lten, va;ike1.r-u'r;e-;i

har j oit-i;elun onrrj-stumlsta. Vakituisesta henkilökunnasta cil i'.,.'i;:'.-r: '

vastj- joiiu lorealla ja työvoinaa on liian vaihän nuutenkin, .ic'tt,:,

kiire on jopa norrflaelien työtehtävien suori-Ltanlsessa kir;as--;-'' j

joittelijoiden ohjaa::ilsesta puhunattaJ<aein. Ilarjcittelijaa:r c:- L-'1 .

ai-kaa uhrata, vaikka halua olisikin.

Toisealta he,r j oittelunvalvoJ i1le j a har j oittelii oille ei cl-. I ri- :r':

tu riit-i;ävän tarkko j a ohj elta. Joku ylinalkainen ha,rjoi-Ltcl ::-l : i i',,

j a ker.:an 1ruoo-os sa pid.ettäivä har j oittelunvalvo j ien kokcus c .

Har j oitteli j oille esinerkilcsi olisi syytä pitää kevääl l-e" Ci;1-'

harjoittelua jokunen tilaisuus, jossei kerrottaisj-in haric-.a-i:i'
oikeud.ell-isesta asenasta, velvollis'*uksista inc.

HARJC ITTEIUKOKE}-TUKS I ST Å T TETEEII SES SÄ KIiIJÅSTOSS A

har j oiti;elustaan allekir j oitta,rtut suoritti täällä 'IrJL-: :
0Yti 3 s .s e. Ed.ellinen Ii- ene e us ei-m;ille s en verr"'an tr;ti;u -i-.,

;i ,j

että voin tåissä. keskittyä irertornaarr harj oit'celu-sta":r:;' )i'

gyK toirnii vanhåssa j a ahtaassa tiilirakennuksessa Kasåirril-lliiilcrr.r- I ,, .',"

rnaa:rtieteelli-sesti eri 11äb:Jl yliopistcn iauista tiloista. T{i::li':., jt' '

trruntaa kai,lren lcaiir] -i aeJ] on iO-4O päl jtä, reilua j a m.u-}rar/e[, l]ril:'u'i,:-'

kaa. ii-i-rjastossa on liuicuva työaika iiiranal) ja ke1-ioko:rtti$;r1i"

teer:rj., kesätyöaika oli 5 t 15 inin i päivä ja lauanterit ja 5qi..lr-'ii-

tait vapaat. Pal]rle a ol i suositusten rnuliainen 900-1000 rt:'-'i/- -1' "

Työskentely 0Y1( i sser oli vapaata, itseneiiståi i a kuitenkin -...),:,.-'

kasta ja riit'uävästi ch jattua,.. I.Ierjoit-belun ohjausta helpc'ii-i =.-a'-'

raon1stec'c talon kirjakokoelnista, e::i treteenalcj en ibsi.:.:'r t- 
-'-"

ja ind.etrcsijulkaisuista, käytet-bä;vissä olevista atk-po-h.ja.isj-s--,'.

hakunenetelmis'uä jne. Har joitteli ja sai i-tse vali-ba kij-.r::i;11-,-'-.'----

sa rnukaj-set har j oittelukchteensa; tietenkä,än liian yksioiii-:-1.- -- 
--

har j oitteluoh j elnaa ol-i pyrittäväi välttdrllään.

Itse tutustuin 0YIC 3 sse lähimä tie d.onhakulls- (infornaai,i c:-^a-l ''

ja uuteen atk-poh j aiseen luet i,elointilcokelluun. i0h j e1:-:;" ,,-':r.

0san
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olla näin kapea-alainen, koska. harjoitteluun naYK:ssa o-l-i jo si-
sältynyt tutustumista yleisö- ja kaukopalveluun, hankintoihin, vaih-
toihin, kortistoihin, erilaisiin kokoelniin, lehtikiertoon, laitos-
kirjastoihin jne.). TiedonhaJcutehtäv?it oliva"t sekä rraiiojaii että
rrhar j oitustehiä.viärr , ja ne suoritettiin rna.vruaa.lis esti . Edellisistä
raainittakoon esin. seu:'aavat haut : rikir j aliisuud en soclan j ä1keiset
(- +4-) väitöskirj at i:;iomessari,'rtulpeen vafunistaminen aktiivihii-
1en avul--ia?r, tlPeri,irnerta koskevat tutkinukset 6O-1ul'ulta låihtienir.
Clkean haku:lateriaalin etsir,iiis es sä- oh j attiin, mui'L a omi akin aivo-
nystyröitä o1i. luval] ista käyttää. Har j oitustehtä-våi"t vastasivat
tåikäläi siä tiedonläihteiden har j oituksia ( annettiin lr.hdeteos- j a

s ekuldääri julkaisuluet-leloita. tiete enaJoitta"in + näihin liittyviä
hal<utehtäviä) . It1yös autonaattiseen hakuun tutustuttiin oh j aaj art

avustuksell-a ja tietokoneliusko j a sekä ohjekirjasia hyvåiksi llr'yt-
tä-en. flneni, että kirjastojen ätk-ilrmisistä- ainakin nii1lä. lcveys-
asteill-a o1i puutetta.

I,ue tt el o inni s s a ko o d.att iin Kekko s en lalr j o i tta.eaa ko jroelnaa lonak-
keille, joista tiedot on help:ro siirtää. reikä.korttimuoto on (ope-
tusmini-steriön tai muun vastaavan i-nstainssin va-L.rona kokeilu). Täs-
sä" va.iheessa laad-ittiin §11ä viel-ä luettelokort'ti traditionäali-
sin keinoin ja nenetelnin nyös, tosin valokopio j ä1j ente itä hyväk-
si käyt-tä-cn.

Harjoitte]-r.m aika.,na tehtiin pari tutus tuni skä"yntiä- (]äiketieteelli-
sen tiedekunnaa kirjasto sekä rakenteil-.,a oleva" nahtava txatenaet'6is-
l-uorurontieteell-inen kirjastokompleksi), kirjaston sitonossa ja kit-
ja"varastossa tuli työ skennel-1yksl pari päivää". Kirj astohallinto on

tutustuninen jäi kirjaston ohjesäärrnön je. buC-j ei;tiluonnoks en )-uke- 
"

reisen varaan.

Kaiken kaj-k:,..iaeil.r. harj oittelu OYIa

kolremus. Suoslttelenl (Bipa ole
ke,arr kuin etcle::pänä. )

T . .. | ^: r .llså.1 bietoja errtaa Kati li:j-iski

3 s,se ol i niel--'--yttävä j a avartava
sellaista harr j oit'reli j aruuhkaa-

i puh . 33552)

00000000000000 00000000000

laitoskokous pid"etäein 1 .12 "71 klc 1+-15 , Paikl: a ilnoitetaeur
nryöher:ri:-in. Ia,i-to skckoulrs ess a käsiteil-L',; rn aiinaJcin tutlcinnonuud is-
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0i1i Kokkonen

§frjastol-aitos on Keniassäkin 
-Jr"ttavi=** traditionaariseen

lapag.n kolmeen ryhmääi r yreisei, tiete"iri;;i j" erikoisalo-
i en kir ias!_o! . Kir jasto jä *y"tyi iiirtoäää["uaåtta; seurauk-
sena on meille niin tuttu anglöameriklralainen kirjastoperin-
te r joka ilmenee sekä työr:ruoäoisse että -menetelmissä Jaj gtq ylläpitää lse seikkä, - 

"iia ;y]:äkin huomattava mäarä maan
Eff jastonhoitai ia saa koul-ututsänba Britannia"su., äräät myös
Yhdysval-1ois.sa.

Ylelset kirjastot palvelivat
alunperin roaan iukutaitcista
vähemmistöä, lähinnä euroop-
palaista ja intialaista kan-
,sanosaa, l.{aan vanhimpiin kir_
jastolhin kuuluu lvlcl4illan
I{emorial librarSr, virallisel-
ta nimeltään nykyisin Nairobi
City Council library, joka on
perustettu lähinnä brittiläis-
tä kansancsaa vartcn ja joka
yhden miehen lahjoituksen tur-
vin jo ig1o-\uvuila sai varsin
ed"ustavan rakennuksen lsai::o bin
keskukseen. lrtaan itsenäistyt-
tyä v. 196+ kirjasto avattrin
koko väestöl_le, Kirjastomaksu-
jen halvettua ja yleisen el_in-
ja sivistystason noustua kir-
jasto nykyisin palvelee jo
varsin laajalti pääkaupungin
eri väestöpiirejä. Sen Afrik-
kaa käsittelevän lcir jallisuu-
d.en kokoelma on eräs maan
parhaita ja käyttä jäIur,,ut
erittäin korkeat nyt jo van*
hentuneet tilat ja niukat
kir j aha.nkintarnäärärahat huo-
mioid.en.

?ai'bsi jossakin määrin elij-t-
tisesti suuntautuneita Afri-
canaa ja käsikirjastoa ki.r-
jaston yleinen lainausosasto
ja lastenosasto ovat suoras-
taan tungokseen asti täynnä
kävi j ö.itä. Lastenosastolta ei
puutu kävi j öitä etenkään lai.i.-
antai s in, j oL<a on koulu j en

vapaapäivä, mutta toistaisek-
si vj-elä yl-einen työpäivä ja
j ol1oin lapset, j oiden vanhem-
mat ovat työs sä; tulerrat kir-
jas-toon.

fäysin vapaa ei kirjaston
rcäyttö vieläkään ole: jokainen
j outuu maksamaan 20 shillingin
(n. 10 mk) vuosittaisen jäsen-
rnaksun, iukusalitilo jenkaan
käyttö er o1e sailitt-a ilman
tämän suorlttamista. I{aksu ei
sinänsä ole suuri, mutta kun
tul o tas o on natala (minimi -
palkka 35O shillinkiä, 175 mii
kuukar-rde s sa; tyött ömyysluvut
ja perheet suuria, minimipal-
kan alitukset yleisiä) on se1-
vää että vain osalla, meikä-
läisittäin keslciluokalia ja
hyvin toiiireentulevalla tyä_
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väestö11är oh mahdollisul;s
tämän kir jaston käYttöön.

.;
Pääkaupungissa sl'jaitsee mYo=s

Kenian fletsen 313ii3a;s;ij alst olaiL t o1&-

s en valtakunna.[ ineJ']' k

Ken;ra i{atienal library Services
ja sen myös iopa suomalnisittain
lcatsoen hyvin sr.runniteltu, mo-

d en:.i ke sl,iuskir j as t c . R-akennus

on vaknistunut v. 1973 ja se

tarjoaa tilat sekä kirjaston
>luille että-paikallisille Palire

Jcesl<itetty;a "palveluja nel jäl1e,
:.

tämä"n vuod"en maal-i-skuusta Iäh-
tien viidelle päälcaupungin ulkc-
puolella si iaitse',ralle y1eiFelle
kirjastolle. Niiden Ylöinen hal-
linto, hankinnat, I uettelointi
j a si,d onn.at tapahtuvat Nairobin
ke skutrcs e s ta käs in . Yuonna 1 97 2 ,

, ,jo1loin pääkirjasto ei vielä
ollu! toiminnassa ja paikallisia
osasto ja oli vain kolme , icir ias-
tojärje'stelmän Lainat olivat rr.

ZAA.'CO'O. Paitsi uusia pää- ja
sivukirjastoja kirjasto on tuon

't1..,jälkeen saanut myös ki:: jasto*
auton ja l-ainauslur,'ut lähes liak-
s inker -b ai s tune e t .

V. 1975 saatu uusi si-vulcir jasto
ei sellaisenaan nrerlcitse Kenj-an

kir j as t o j en määrän li sääntyrli s -
tä, sillä kir jastc"rerkkoon lii=.
te tty I'iombasan s j-vukir jast o ,

entiseltä nimeltään Seif Bin
Salim lilorary, oI1 vanirimpia

. r .i 1maan yliisistä klrjastcista. Jo

1 91 O-luvulla l{ornbasarr kaupr,tngin

intialainen Yäestönosa Per:usti
tämän kir jaston keräysvaroil-l-a.

' Kir jastolla on tarlco i tusta Yar-

ten 1g?O-Luvun loPu}la raken*
nettu talo ja se oli mYös

maan ensimmäinen kauan

myös ainoa kirjasto ' joka

oli avoinna kaiklIle rotuun,
uskontoorr ja lc,iete*'en katso-
matta. Kieli on lc.ritenkin
käytännös sä muod ^s'ta-nut näi-
hin aikoihin saakka raioituk-
Fen: suuri n osa kir jaston rr.
40.0C0 niteestä on intialai-
silla kielilläe lähinnä
gud åarati1la tai urdul-Ia, iul-
kai stua . Yi erai-l] e s s alIuoe kir-
jastossa elokuun loPulla kir-
jastonhoitaja olr juuri Päät-
tänyt Britanniasta tulleen
rr, 5,000 niteen kirjalahioi-
tuksen tarkistarni,sen ja od"ot'-

teli "oäähir jasto st'a lsaj-robis-
ta apua ehkä Une s c on trlurs-
silte jr-:.uri valmistunu-bta kir-
jastoapulaista lahi oitusten
luetiel ointiin,

Y l e i s e,t l<-i {--jj-sj- "- --t*-lq:Lq=-r,:?IU-§

Yleiset kirjastot katsotaan
kir jastolain (19§5) mukaan

olennaiseksi osalisi rnaan kas-
vatus jär jestelmää. Tärliein
tehtävä niiliä I(eniassa niin-
lcuin yleensä lcehitYsmaissa on

lukutaiclon ed.istärninen Ja Jrl-
läpitärninen. i(eniassa suhteel-
lisen suuri lukutait,oisten
määrä ( n . 30 /,) on o1lut he 1-
pompi saavu.-btaa ]cuin ehkä naa-

puri roaissa. Eräs uus j-en afriic-
l<alaisten maid-en vaikeu-ksia
lukutaid-cn saavuttarniseksi on

ol-l-ut nraiden ki el-el-1inen haja-

:
:I
I
a
I
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(ou1u j en määrär ahat
( opettajien palkko ja' lu-
kuunottamatta) orrat 15

shillinkiä (n. 7 mk) vuo-
lessa oppilastä kohti.
Iä11ä summalla on hankito
bava oppikir jat ja muu

cpetusriateriäåli paperia
ja kyniä myöten. On sel-
irää, että kirjojen tarve
erityise st j- maaseudulla
on huutava ja että moni

lukemaan oppinut helpos-
ti menettää taitonsa har-
joituksen puutteessa,

tässä tilanteessa kirjasto jen
Uärkeys koro stuu erityise sti
ja esj-merkiksi lcirjastoautolla
olisi kenttää enemmän kuin rni-
hin yksi auto pystyy Suornea
kaksi kertaa suuremmåss:e. rrlääs-
s&r jossa on lähes kolminker-.
tainen väestömäärä meihin näh-
d.en.

-
t:asois:ie

fieteellisiä kirjastoja on. Ke-
nias sa hämmästyttkivän suuri
määrä ja niiöen taso huomatta-
van korkea, Maan rnerkittävin
kirjasto on epäilemättä ZOC.0O0

Varsin huomattava määrä lapsis- nidettä käsittävä, modernillata pääsee Keniassa nykyis j-n koir.-6**pusalueel,a si jaitseva y1i-
luun, airlalc:-n niin, ettå perus- opiston kirjasto.
tava lukutaito opitaan. peri-
aatteessa koulun 4 ensimmäis- Nairobin yliopistossa on iL'

tä vuotta ovat ilmaiset, mutta 4000 opiskelijaa ia 1o tiede-
cn ymmärrettävää, ettzi kulu j a or.I'*taa ' Fääkir jasto palvelee

kannettavana myös lasten vanhem-1ähinnä humanistisia ja yhteis-
milla ntatieteellisiä aIoja, muil-

- *iSuus ja kansankielisEn kir-
jallisuuden puute. Keniassa
nu,|utt*,i*1,, kieltel määrä gn
suuri, Yli 1 0, mutta se on kui-
t enl<in pienempi kuin e s im , tlaa-
purimaan Ugandan 12 kielellistä
ryhmää ja tilannetta helpottaa
se r että huomattava määrä väes-
töstä pu.huu il]aan ensimmäis-bä-

viral-lista kieltä englantia tai
toista viralllsta kieltä swahi-
l-ia. Svrahili on Itä-Afrikan
maj-d en yhte inen lcieli , j o1la
ilmestyy kir jallisuutta erityi-
sesti Tansaniassa. Siellä se on
maan ensj-mmäinen ja varsin laa-
jalti puhuttu kieli.



1a tiedekunnilla on tietLekun-
takir jastonsa,

Koko ylicpiston kirjastolai-
tos muod os taa hallinnolti-sesti
kiinted.n kokonaisuud_en, jolca
on suoraan ytr_ikir j as t onhoi ta-
j an alaj-nen. Iluomattavim'pia
tiedekuntalrir jasto ja ovat 1ää-
ketieteelli-sen tied ekunnan
kir jasto , maataloustieteelli*
sen tiedekunnan kirjasto sekä
kasvatustie te elli,sen tied,ekun-
nan kir jasto . Viimemainittu
toimii kiinteässä yilteistyössä
tied.elcunnassa olevan Unescou.
ope tusväIi-nepro j ektin kans sa ,
Pro jektin piirissä työskente-
lee uyös äy-aineietoon ssi-
koistunut kir jastonhoita ja,
Klr jaston aud iovlsuaalisen
aineiston kokoelma ja palve-
lut oli sivat hyvä e sirnerklci
mi1le suomalaiselle kasvatus-
tieteelliselle opetusyksikölle
tahansa 

"

F::Eql=}ri:rgq!_el
Jossakin rnäärin brittiläistä
perinnettä lienee se: että
hyvin hoiclettuja erikoiskir-
jasto ja tapaa varsin mcnissa
valtionhall_innon ja tutkimus-
organisaatioid en yhteyd.e ssä .

Varsin monilla ministeriöillä
on huomattavat kirjastot, kou-
lutettu kir jastonhoitaja Ja
kirjastoapulainen tai kaksi.
Esimerkkinä voiclaan uiainita
hlaatalousministeri ön kir jasto .

I'iaatalous on tärkeimpiä elin-

keånö j a, alan kir jasto jär j e s-
telmää pyritään kehittämään,
ja maa ottaa aktiivisestl
osaa ftä-Afrikan Yhteisön
purtteissa alan kansainväli-
seen inf ormaatio jär jestelmään,
Agris-systeemiin, Uiaatalous-
ministeriön kirjaston lisäksi
East African Agricultural_
Research 0rgani zatton kir jas-
to tarjoaa varsin aktirvista
kir ja1li-suuspalvelua maan eri
puolilIa työskenteleville tut-
kimusyksiköilIe. 

;

' Ainoa YK:n erikois jär jestö,
j onlra toimipaikka on Eurcopan
uIkopuolella, United Nations
§nvironment Progfam * Ussp -D

siJaitsee Irlairobisea, Järjes-
tön Iähisuunnitelmana on 1uo-
d.a maailmanlaa juinen Srmpäris-
t öntutkimuksen inf ormaati o-
JårJestelmä. Jär jestelmän
keskuspaikaksi tulisi järjes-
t ön pääma j a Kenias sa Ja j är.-
jestelmän luominen edellyttää
luonncllisesti m)'ös järjestön
nykyisi-n suhteellj_sen vaati-
matioman kir jaston kehittd.i:ris-
tä. fämä tulisi merkitsemään
yhd.en maail_manlaa jui s en , e::i-
koi salan ke skuskir jaston s j_-

joitturnista Keniaa.

§+$es -
*1tsåtli§åg
Härnmäs tyttävän mone s sa su-h-
teessa Kenian kir,iastolaitck-
s en pulmat ovat samo j a l:uin
omamme, sanoja kuin kirjastc-



jen pulrnat kaikkialla maail-
massa. Kehitysmaissa ne vai-n
ovat korostuneempi-a. Näitä
ovat yleinen resurssien puute,
kir jastonhoita japuJ-a, kansal-
liåen kirjasto- ja lnformaa-
tio järjestelmän puute . Vij-me-
mainitusta void.aan tooeta,
etteivät kenialaiset toistai-
seksi ole vielä voineet sopia
kansall i skir j as t o t ehtävl en

t.. . , ;.järjestämisestä ja että maas-
ta puuttuu vielä kansallis-
bibliografia, vaikka vapaa-
kappalelainsääd ännön perus-
teella kolmekin kirjastoa ko-

a-koaa il-mest;nr§n kir jallisuu-
den, 0n selvää, että kirjas-
tolaitos tarvitsee ulkomaista
apua, sekä varo jen että h.en,-

kilöstön mucdossa. Viimemai-
nittu ei merkitse sitä, ettei-
kö Keniassa olisi lrarsin hyvi-n
koulutettua ja tehtävistään
tietoista kir jastonhoita jakun-
taae vaan s j-tä, että tämän
henkilökunnan määrä on aivan
liian pi-eni,

SOOOOOOOOOOOOOOOOooOOOOOOOOOOo
oSeuraavassa Asiasanassa c

o

lfufrtori 0i1i Kokkonen on o

olupautunut kertomaan jatkok-!
3.i edellisell-e kenialaisten o
:okir j astovirkaili j oid en kou- :o-
o]-utuKses o

ooooooooooooooooocoooooooooooS
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R AUHAI\}iAHA r: [O0N kerä.tään
ainakin joulukuun loppuun
saakka varo ja leikkaussal i-
lamppu j en hankkinii sel''si
s o d-as s a vammautune id en nai s t en

synnytys sairaalaan , Yhd.en

lampu-rt hinta on 20. C00 r:nk

j a täraä r-rumrrla on kerä5rks en

tavo i t t e ena ,Lauhanpuolus ta-
jien Pcl:.jois-Härneen piiris-
s ä . Tu e Vi e tna,m j-n j älle en-
rakennurrta, - osallistu Rau-
ha.nrahastolreräykse en . R"auhan-

rahaston lnCokiinas olid.aari-
SUU S t 1l In nUrilero On

ps ?77,;6 * .
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ltValtioval-lan vi-ime vuosina Ltayj oittama kulttuuriepäystä-
rräil1nen polj-tiikka on nyt suoranai-sesti jarruttamassa rnyös
kirjastotoimen kehittämistä'i, sanoo kirjaili ja trrkki Räikkö-
nen, Nokian lcauppalan kirjastolautakunnan jäsen. eiKirjasto-
palvelujen laajentamistarpeita tukahdutetaan, ja jo ennes-
t'äänkin niukko jen määräraho jen kasvun estäminen aiheut taa
yhdessä jyrkkien kustannu,snousu jen kanssa kir jahankinto jen
suhteellista vähentärnistä ja uusign virko jen jäädyttämistä.
Nämä lcir jastotoimen kannalta epäed"ulll-set, to j-met ovat tod.el-
la huolestuttavia, ja ne koskettavat laa jo ja kansankerroksia.tf

Erkki Räikkönen on o]lut Nokian trcir jastolautakunnan jäsen
maaliskuusta 197 4 läht j_en , IIän on vakiinnuttanut asemansa
merkittävänä nuoren polven kir jaili jana teoirsillaan :Jämä
(1969) ia B.umba (l g7 c) . I{änen koimas te oks-; ensa e punainen
har ju, on juuri iime st1,nr1 lcir jakauppoihin .' Se kertoo Nokian
seud-un työväestöstä vuoslsadan vaihteen ajoilta,

Räikkönen toir:rii aktiivise sti kulttuurityönteki j öid en
iär i e st ö,is sä. . Tä11ä he tkeIlä irän on I{ulttuurityönteki j öid en
liiton ilotrjois-Hämeen yhdistyksen johtokunnan jäselr..

I,autakunnalla heikko aserna

,..
Erkki Räikkösen mielestä kir jastolaut akurutan merki-tys

kirjastolaitoksen kehittämisessä ei- ole läheskään sellainen
kuin oCottaisi ja toivcisi. '

I'Tähän -raikut taa lukuisia seikko ja aina yhte j-skuntaraken-
teestamme yksityieten luottamui rmiesten nenkliökohtaisiin
mieltymyksiin saakkaii, hän sanoo. 'riEnsinnä tul-ee mieleen
s.euraavia kir iastolautakunnan työskentelyyn haital'lisesti

valtion ohieio.en ja sen myöntämien rahavaro jen tiukka
sid onta toisiinsa,

kir jasto-ohjesäännön asettamien tehtävien painottumi-
nen voittopuollsesti hallinnol-listen toimien -ralvontaan, ja

luottamusmiesten perehtymättömyys toimeensa, mikä joh-
tuu pääasiassa koulutuksen pr-rutteesta ja jäsenten vaj_htu-
vuud.eDta.tr



}emokr aattisen kehittämisen tielle

Kir jastolaj-toksen demokr aattinen kehittäminen on Räikkö-
Hen' miele'sta elimellinen osa koko yhteiskunnan uud-istamiseksi
tehtävää työtä, Kir jastoväeltä vaadi taan omaa aktiivista
panosta.

?rOlettaisin erilaisten yhtei-sten toimintamuoto jen löyiy-
vän demokraattisten joukkojärjestöjen ja kiriastolaitoksen
keskinäissuhteid.en kehittämisestä, [oimintamuoto ja ovai esi-
merkilcsi rauhantyö, seminaarit nuorison lukutottu-musten oh-

jaamisepsi, yhteiset j-nformaatiotilaisuud.et kirja- ja iehti-
valinto jen llerusteista ja tar-Lcoituksenmukai suud.esta jrte . il

idäiden leirti- ja kir javalintc jen kohdalla kir jastolauta-
kunnan merkitys on Räilrkösen mielestä erityisen vähräinen.

rrTämä jchtu.nee pal- jolti käytännöllisista syistä kuten
markkinoille jatlcuvasti vyöryvästä ]cir jatulvasta. Ratkaisut
on sanell-ut käytäntö, Ja val-itettavasti on j cuduttu siihen
että kirjavalinnoista huclehtii erittäin suppea virkailiioi-
den ryhmä. Tämä kehitys ei ole tyyCyttävä ajatellen kuntalais-
ten laa jo ja piire jä. luottaituselinten toimivaltaa tulee 1isä-
tä esimerkiksl tutustuttamalia lautakunnan jäsenet valitta-
\rana olevii-n kirjoihin ja virkailiioiden esi-ttämiin hankin:
toihin ennen hankintojen toteuttamista' Näin hankinnoista saa-

taisiin mahd ollisimman monipuolisia. rr

trliian herkästi turvaud.utaan verukkee,seen, e ttei tälIai-
seen ole aikaa, ;r R.äikkönen sanoo . liAsian yclin ei o1e ollerr-
kaan siinä onko jokin teos yleisön käytettävissä t'änä tai
tuona päivänä. Tärkeää on hankittavaksi ai-otun kir ian merki-t-
tävyys sisältönsä puolesta. Vieläkin kiriastot hankkivat aj-van

liiks.a ala-arvoista kir jailisuutta tasapuolisuuden varjollä.'r

Henkilökunnalle ed.ustus lautakuntaan

'tYuorovai-kutus lautakunnan jäsenten ja kir jaston henkilö-
kunnan vä}i]1ä ei ole riittävääli , kir jaili ja Räikkönen sanoo .

Irlautakunnan kokouksissa on läsnä vai-n kirjastonjohtaja,
ja nilnpä virkailfjoiden mahdolllset ideat, toivomukset ja

valitukset kantautuvat luottafiusmiesten tietoon vai-n sattu-
rngnvåralseetl. 'tt

[åi]rän o:r mahdoLltsta saada parannu§?
irEfl.sinnäkin kir jaston henkilökunnan tulee vallta keslmu-

destaan luottaiaushenkilö, jo1la tulee olla läsnäoIo- ja ouhe-



IO.

oikeus lautakr:nnan kokouksiss,a. Ja toiseksi yhteyclenpitoa
voidaan lisätä säännöl-lisin yhteisin kokouksin, joissa ovat
läsnä koko henkil ökunta ja lautakunta. fietysti tarvitaan
edelleen henkilökohtaista yhteydenpitoa, poliitti.sten ryhroien
kautta tapahtuvaa tiettotta:nista Jne, ri

Kir j ast olaut akunnan j äs enten koulutlia.minen tehtävi insä
on Räikkösen mielestä nykyniiJrymillä erittäin vaikeaa vaikka-
kin tarpeellista.

ItOnharr aivan selvää, että työväestö vaatii ja odottaa
1uo ttamusmi en'i1 tään kokonaan t oi s enl-ai sta as ioihi-n suhtautu-

' mista lorin nihin porvaristo on valmis. Slitä huolimatta tufisi
kunnall-isten luottamusmi e st6n koulutusta tehostaa esimerkiksi
kurs siluontoi s e1la toiminnalla, mi-ssä käsiteltäisiin kunnal-
1ishal1intoa, kirjastoiainsäädäntöä, kir jastovirkaili joidgn
koulutuksen keskeisinpiä kysymyksiä, bud jetointia ja muita
kysymyksiä. "

5såYs-

Kirjaili jana Erkki Räikkönen arvostaa kirjastotyötä:
'rKir jastolaitoksen merkitystä tuskin koskaan korostetaan
liikaa. Se todella hieno tehtäväalue, jol1a kirjastot toimi-
vat tiedon ja sivistyksen jakajinar on korvaamatonta kult-
tuuripalvelua maamme kansalai silIe, Koen tärkeäksi kir jo jen
kasvattavan merkityksen henkisen pääoman kartuttajina. I(oko
kir jaslolaitoksen tulisi tulevaisuud.essa urrrrrt,nrtua entistä
enemmän kasvatta.jan osaan henkisesti rikkaamman ja onnelli:
semman e1ämän puol-e sta , Ii 

: i-':

Ha.astattelun kckosi Ritva Himanen



Kalervo Järvelin

YIEISOPIl.[NOT

Yhteiskuntatieteell-isessä ti e-
dekunnassa approbatur-tason
yleisopinnot alkoj-vat vii-me syk-
slrnä useiniiiiat uud"et opiskcli-
jat lienevät ni:' bä seure;rrnect.

Cun le,ud e-tason yleisopinto j a
ei ole vielä 1yöty lukiroon, mut-
ta. ne ova.t seurtavantapaiset:
f fi.etoteori-a
fI Yhtei-skuntatieteen netodo-

logia
III Yhteiskuntatietcid.en tutki-

ausrietodiikka
fV Kansainvälisten taloud elt i-s-

ten, poliittistcn ja yhteis-
kunnallisten suh'beiden
historia 1 900-

V fhninen fyysis r,nä r psyykki-
seni" j a ),hteiskunnall_is cna
o1e nt onA

VI filastotiede II (rnrlinnainen)
Cuil laud e-ylcisopinnot täytyy
sucrittt:,a r:,yös nlic-en, jotka
ovat aloitta,:r.eet ennen tätä syk-
syä, mutta eivC.t s aane e t eppro-
baturin r:erkintää ennen ens i
sylcsya.

la"ud atur-t as o i s ilcs i yI ei s o1;in-
noiksi- cn kaavailtu s euraavaa:

f fhteiskuntatieteld-en neto-
dologia fI

ff Yhteiskuntatleteid en nerki-
*rroVJD

fff fhteiskunta. ja luonto
IV Tilastotiede fII ivalinnai-

nen )
Yleisopinnot jakautuvat si.is
kaikii.ien opiskeluvucsien osalJ o

nutta painopiste on kuiienkin
ens i:.ri:iäis e s s ä rruode s s e..

AT}Ttr- JA SYVENTÄVET OPri,,i}TOT

Aine opintc j en sur.Lnni tt e1u on c iien-
nyt od.otettua hitääxiiin. Syyna
lienee aj an puute laitokscll_a
s ekä juutturinen lce skustelenaef,l
kouluiuksen rls n ycii_ni,,.1ueeste..

Iriitoks en tu-työryhnl:s sa on poh-
dit'cu tämän kaikil_l_e yhte;lsen
koulutuksen oselr lucnnetta ja
rakennetta ja par,idytty seurea-
vaam:

f Yhteiskunnan tieCctustoininta
-tied on j a kulttuurin r.rälitys,
villittävät ins'rituu,ciot (f efr-
dct, rad j-o, T1/r kir jastot)

If Klrjastolaitoksen esena ja teh-
tävat
-kirjastolaitoksen asejjta ja

17"
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I'utkinnonuud.i stuksesta, erityises-bi kirj astotutkinnon uud-ista-
raisesta on kir j oitettu I(ir j astolehden nurieroissa 5 / 197 4 j e,

1 / 1975 . Niistä voi lukea tutkinnonuud istuksen ai-lcaisei::r:j-sta
va'ihe i s t a . f äs s ä. keryo t aan t i-'i:eä:rhe tkl s e s tä t i l- arrte e s t ?-., .

'.. t!'&, .:. -
-1. I

:: 't
jtl

,
lf'
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kehitys
.'-kj-r j astolai-boksen tel:tä-

vät ja ohjerus (la;it)
III Dolcu,rentoid-un tie c: cn j a.

kulttuurin tuotantc , käYttä-
i tjt sejrä tied,onläliteid"enJ(w u rJ

fV Tied.on i ar j estårinen
-lucttel-ointi, luckitus,
indeks oinii

V Hallinto j a suunnitt elu
-pa1velr-r j en , koiro elni en ,
titro i en, henkilökunnerl j a
taloud"en su-unnittelu

'sys te eninsuunnitt elu
VI 'Ieknologia.

-laitteiclcn }cäyttö (Af'f,
AV, R-qPiiO), ecLut ja hai-
'l- ^ -l-t/ c.L t/

Yciinalueen opinto i en lisäksi
joutuvat kirjastoaian eri tYö-
tehtäviin Eikovat suoritteinaan
1i s ää opinto j a el:i. alue j-l]a s eliä

nuita opinto j:,i's c i a vali-bun am-

nattikurra,n rtulca.an. .

Kir j astotietecn j a inf ori ratii-
kan laitoicsen antcii.lå oiletus ei
kata kcko ncliän vuoden oPintc-
alkaa, vAan osa oPi-ntojaksoista
suoritetaerl nuualla - 1 aitoks.i-1-
1a, j otka parhaiten voivat niis*
tä vastata. Tänä takan oPetuk:
sen tiei;eel- 'isyyccn - , opiskelu-
nucd.ot valitaa:r niin, ettcr cPis-

to j e"c,rl kirj asto- j a tietcpalve-
lualcrr origelniin.

a.

,.

TÄS,]]A ETX]INPiI.TN

Ain.:opi-nnot oli tarkoitus saad.a

suunnitellr-iksi- täurän vuoCen ai-ka-
hår r:ruita tulec j onkin verreJl vii-
rräs tyr:ään i

I(or-rlutusoh j el-ilien yleis suunnitte-
lua varten on rlerustettu työrfh;
niä huolehtir:ean j atkcsuunnitte^
lusta" Kir j astc- j a tie ciotusala:t
työ-rr5,'hnäs sä on .]c:-r-"j as-botj-e-Leen i a.

info::i,':eltiikin,'kol::tc edusta; aa)

l-isäksi I eirciistö- j a tieCotusccin
j I tict1 otr-r-sopJ-n iylit " koJ-ne ) , sc *

siclcgi enf sosi aalipsykorogiam (r ),
a:-kuisl<asr,.atuksen (f ) ja tietojen-
kasittcl;r6pi11 ( t ) ed-ustaj at, Su-tm-

ni--utelur:yh::ia.n tehtävät o'vcit s eu-
raevat:
f Tu.tkia koulu tust;,rypin kannal-=
ta keskelsten tieteenaloje;r Jucn-
Re-btan scskirräisiä kytkbptö j ä ,j g

)rhteiskurrnali-ista käyttöä s ekä
i;ehi,ä täl'uä poh j alta täsnennett;r
esitys nuoCostetta,vista koul-utus-
oh j c-l-r*j-sta

f I !ehd:ä esitys ]rouL.utusoh j ul-rrien
§r-iunt autur:ii s rraih.'c o eh. d- o i s t a
TI I }lafinote-l--i-a al-uster,,asti- lcor-Llu-

tusoh j elni.en Jaf ta:* suunta,utr-r:nj-s* '

vai-htochto j en ylcis,:iiker-inetta ( tie-
teenalalioostut,,t:-s j a, tietecna,r.c j en

\-paino tu-s ) " Iaei j a-- al ai srius j e r,ion:i""

tictcisji'ir,s 'Lurva"tar.n- l;jt,-'np c b i;;:"

-rinair-i n r.hd_e;ssa, trctccssl. uric,:'Lv LJi(_e1!+r! 
J

voi-0 a ecl etil nylqr:i.seiie lauiiir clii:'-

tasoilc,
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*riiuid.en tieteid.en' osuutta tut-
ki-nnosse ei olennaisesti su-
pisteta.

fV Tehdä esitys jatkosuunnitte-
luorge":ris aati on koko onpano st a
.tja arvio uusiin koulutusoh j cI-
miin siirtymlsen aikataulusta.
V TuoCa esiir: nuitakin suutl-
nitteluneilcökohtia j a esityksiä.

Käsitel1ää":r siis )rysyr.ryksiä :

nihin n:uke"na olevi.lla tieteil-
t.öJei pyri'tään , rlihinkå; t ehtäviin
koulutuks el_la vaLnj-stetaan,

.l 
-ni]..l ainen karkea rakenne lcoul-u-

tuks*ffo, cn ja uiten suunnitte-
ltrssa ed-etään. ,

)(

Tutkinnonuudlstusho, kaipaa jat-
kuvasti lisdvcir:iia; Kir j astotie-
teen ja informatiikan laltoksen
opct-;aj ilia on tu-::netusti pal j on

töitil ja opiskelijoid.en aktiivi-
suus luorlnollisesti laskee tentti.-
en Läihestyessä. Jos ot3. aj-kaa j a
kii::.nr:stusta niin mukaan vaan" Ra*
h:.pa*kkaa ei saa, nutta työ on vär-.
rnas b j- rsonla nuita tapo j a mielek-
käa"mpi opiskelutepä. 0pintosuorj-.-
tukseksi sitä ei lcatsota, mutta ne.*.

köalat alan luonteesta j a ongelnis-
ta sekä yhteyksistä muihin aloihin
parenevat t

/t )( )( )( )( )(

MIETEI}T]Ä

Vel]rataakan poistamisekei - opint.o j en, "lyhentäinisen puolestal

runtenaton ajattelija

I+inusta iiiri as-botietecn j a infornatiikan kurssivaati,uksiin
pitäisi saad a kurrnallis en kähn:inndn kurssi .

'Ioinen tuntematon ajatteli ja

D emokrati en p erus s äa;rtöi,hin !:rruluu s g r että s aa o1la päättä-
r::ässä itseäåån koskevista asi_oista"

Kclnt,.s rluntenaton aj at i,-eli j a

Kir j astonhoitaj at valitaan tarkci-bukseen sopivasta nateriaa-
lista. Ala1le etsl bään henkilöt j oill-a on icatsu:rus . Heitä ei
tarvitse eristää, he eristäytyvät irse. IIeill-ä oii kortistot,
kaapistot ia hyllystöt. iIe rakentavai tu:inelinaisia käytäviä,
kaivavat onkaloita, hoippuvat syvä1lä keU arej-ssa kuin noj-6ai.

";.#

Erno Paasilinna: Synnyi-n:naan nuistct
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käsittää nykyään kirjasto jan ja kirjastoliisten laitosten
olemuksen, i-lnenemismuoto j efl, tehtävi.n (funttion,) , relrentecn
ia vaikutuks'on tutkir.risen ja cpin näistä asioista. yleiste ty-c
j a sys t enatis oidu-b kä"ytännö ]lis ct koken:uks et kirj as tolaltoks e s-
ta kehittyvr.t käsitteid-en, k:rtegoriciden, hypcteesien j a lakien
rnuodossa ia yhåistetiyinä kir jastoty ön teoreettiseen perustaan
niitä koete llaanl j atkuvasti kirj asto j en käytrinnössä.

Kir jastotletcen tutkir:ruskohd,e on kir j astolaitoksen j a sen
osien tolninnall-isten ja rekenteell,isten ominaisuuksien ja suh-
teidcn kokonej-suus yh-teiskunnall-iscsti mä:..:räytyneenä lnstituu-
tiona, j oka on eh-nellisesti slclolcsissa vallitseverr yhteiskun-
tarnuocio s tunan kr"llloinkin o1 eraas s a o1 evi in -v-ht eiskuntat aI oudelli-
siin j a poliit'uis-ideologisiin ehtoihin. Kir j;rstotietecn noni-
rakentej-sesta tutkinuskohteesta i qh.tuu, et.i;ä kir j astotied e yh-
distää joukon erilaisia tieteenhaaroja, jrtka kehittyvät yhä
e r e]u:la.n t3islinsa kietoutuvlksi oppi- j a tutkir:iusalo1ksi, r:ri-
kä vastaä yleistä tieteiden integraatio- ja differentaatioten-
denssiä" Samal,-a nuodostuu kirjastotieteen ja r:ruiden ti-,etej.den
rai a-a1ueita. Kir j as-botiede on iiiviis så 'vuorova,ikutusåuhte e s-
sa bibliografiatieteen, tieteen tieteen ja infog:atiikan kaps-
sa sa;roi-n kuin laaj empien yhteiskuntatieteid.en j a erald en tek-
nisten tieteid en kertssa. Kirj astotyän tietyille osa-a1ue1lle
on tarkeää ped agogi,ikan r Fsykolog-ian, natenatiikan, tr-cgi-ika1,
taloustieteen, hali.j.ntotieteen i a konirunj-kaatiotiotgen tgnteruts.

L,exikon d"es Bibliothekswese*s ., Raekaktiiinnös ir{aija Jussila-inen.
0xoxoxoxoxoxo

UIK:11e on perustettu koulutus- j a tieclepcliit1;inen j aosto ,
j oka ^'kas i t t el ee IIIrji . tutkinnonuud i s tus ta, kurs s ivaati-muks i a,
laitosneuvoston toinintaa. I(okouksista ilmoitetaarr samalla
ikooitus taululL.a kuin tent';itulokset . T,olcouksiin voivat tul-l_a
mukaarr icalki:r kiinnostuneet, alulrsi voi vaik:; a vain kuunnella.
Seulaava kokous pid eiäan 28.11 . aanrupäiväl,l-]-ä yläkuppilassa.
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Ilelena Yaltonen on tullut cpi skelenaeJl kir. j astotied.että tänäi
§yksynä. IIän on kotoisin Sotka:rosta, Oulun ]ä.a:nrstä. IIän on
tul.l ut suorae,n kouhrsta opiskelenean. Näin I{cl cn a \rastasi tcini-
ti-rks en esit-bäiriin kysynyksiin :

I{iltäs -bär-rä opiskelu trmtuu ?

S e on erilaista lcuin kuvittelin " Atuksi ti-rntui , e tten tc-bu
riil-l-ään enkä osaa nitälj":r, f'ää11-äi vaad.itaan ol,:a*alcitteisuutta,
taytyy huoleh.tia j.tse f.uennoista j a tenteis i;Li j ei icaikesta nij.us-
ta'Jcin. 0n hallitta.ra laaj eirpi a lrokonaisuuksia kuin lulci-ossa.

I'littäi. tuntui nuuttaa uud-ell s u.aikkakunnalt e i
Åluksi oli kylla outoa, i:tutta kun oli jc ennestään iruuta-ia
tut'Lu kotipaik- akunnalia, rupesi pitrctr';u hiljaa -buntunaerl parexx-
na.l-ba.

Lrioi;ko oilut ennen kir j astcn kanssa tekeir:.isis sä r:uuten kuin
lninaa j ana '?

01in vi-j-ne kesänä töissä Sotkanon ki::jastosisa. Sill-cj-n nå.iin,
ni1,ä lcaiklr-ea kir j as'r;onhcito on kur-rluu. Siihen as ti en oi-r-ut
tiennyt nuuta l<uin lainainisen.

l.itä a j attelet ki:: j astotiete en opj.skelr_ista ?

I'uennct tuntuvat rrelko irra,liisil-tar er oikein vielåL ainaJcaa;r
ticdä, liiten kaikki liittyy toisii-nsa Ja i;ritcn opisirelu liit-
tyy kirjastcty.öhön, X,aipa ne ajan r-rittaam se-Lvenevät. - yl-eis-
opintoihin kuuluvat kir j astokäynnit o1i-",a',, 1,r il e J-est:ini oilce j-n

nielenl<j-intoi-sia, nerki ja kr-ru-Ii sellasita, :::-i-stii ol_r._ ennen
kuuilut vain puhuttava,n , esiil,. n i:ikrofil-nit.

i'fillaisia lcokenuiisia Sinukla on 11.)Ii: sta 'l Iilaisuuilet? Tutor-toi-
nintä ? Opintonc Lrvcnta ?

01in UfIi:n ensimnäi-sessä yJ-eiskokouksesså. Paljon asicita jäi
epäis o.lvdr.Irsi , r-iutta ehkä ne s elviärrät xlJrö]re:r_tin ,. iI_r)K I n iil-anrrie-
toissa en ole ollilt , riitä voisi ehkä j är j estää 1iuual_1akrn Jcuin
ravin-bolcissa. 01in lukukauCern alussa mukanå, tutor-rylrrässä. Se
o1i aluksi j onkurmolnen tukipiste , ti esi nistäj. rroi kysyä asio j_ta.
Ryhna hai o si kuitenkin pi:-n. - Oikeastaan opin-tcni alkoivat opin-
toneuvonnasta, opintoneuvc ja antoi tarkko j a tieto ja ai van kaytåirrnön
asioi-.sta, esin. opiskelun kulusta. Sain n;rss apua asunnon haarlClili-
sessa. Sitä sai iotenkin itse lucttamusta, kan huonasi, et-bei c1e
ainoa uusi ihnrnen talosse.
Entäs laitosneuvosto, oletko törnrinnyt slihen nill-äå.n ta.rall_a ?

Siitä en tieda kovinkaen paljoa. Yhil-en tie6ctusleh6en olen näjr-
nyt ja lukenut kaverllta era|äl]-ri l-uennol-l-a.
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suornen j a Neuvostoriiton opiskeli j oid en ystävyyspäivää
vletetäuin SYI:n aloitteesta j o toista kertaa" ystävyyspäivä
tul-ee olemaan sekä vakni-steluiltaerr että toj-vottavasti myös
vaikutuksilt aaxl mittavin tapahturna )rliopistoll-a t:inä syksy_
nä. Eikä ole kysymys pelkästä ystävyyspäivästä, vaar. tapaS-
tumia i a tilaisuuksla tulee olemaan useampana päiväi::ä. päi-
vän valmj-stelujen yhteydessä pannaan myös alulle pro j ekte ja
ja selvityksiä, j oiden tulckset j a vai-kutukset nälkyvät vielä
kauan ystävyyspäivein j ä1keen. Tapahtrimien j a tilaisuuksien
val-naisteluissa on punaisena lankana ollut niid en vlemi-nen
perusta.solle , kaikkia opiskeli j oita j a yf iopiston piirissä
toimivia henkilöitä koskev,t l<si .

Xrityisestl tåinä syksynä" on
ollut perusteltua vie,ttää 5r§-
tävyyspäi.vää laa j arra koko yli-
opis toyhtei s ön tapahtumana.
Ensinnäkin Suornen ja 1\Teuvosto-
liiton vällnen -bieteel_i is-
teknj_nen yhteistyösopi-mus täyt_
tääi 20 vllott?.. färnä sopimus on
ensimniäinen laatuaan, j onka
Neuvostoäiitto on solminut
kapitalistimaan kanssa. Toiseksi
viime kesä:iä saatiin päätökseen
Euroopan turvallisuus- ja yhteis_
työkonf erenssi, j onlca päätökset
rnyös tietee,,:l-l-j-sen j a opetuksen
alan yhteisto,iminnasta antavat
uusia mahCollisuuksia Suomen ja
Neuvostoliiton yhtelstyölle 

"

Suhte et Suomen j a Neuvosto-
liiton opiskeli j ajärj estö j en
väIil1e luotiin jo lnronna
1947, j oli-oi-n ensimmäinen y1i-
oppilasvaltuuslnLnta Neuvos to-
liitosta vieraili maassaJnme o

[ätä ennen oli Si_)NIr \monna
19t5 ensiimäisenä nuorisoj åT-
j estönä kutsunut vieraakseen
valtuuslrunnan Neuvo stoli i tosta,
Kutsu pyrki edistäimäa:: yyA*
sopimuksen syntyäo Se o1i
royös nuorten par.os maalnme ul-
kopoliittis en 1in j a:: muuttami-
seksj- ja ystd.vylrs- ja yhteis-
työ suhte id.en ra?,entamis eksi
ITeuvostoliiton, erityisesti
maerf?. nuorison karr.s s a. Vierai*
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lun jäIkeen luotiin suhteet
myös p.l'oneeri järj estö j en väli1*
Ie. Suoria yhteyksiä Neuvosto_
liiton nuorlsojärjestöihin on
o1Iut poliitti'siIla nuoriso_
j ärj estöillä, opiskeli j oid en
ja koululaisten kattc järj es._
töi.ll_ä" Suhteet cvat laa j entu_
neet vurosi v-rrod elta j a vakiln_
tunect pysyväisj_ksi- 

"
,

Aikais emniin yl-ioppilas j är j es_
tö j en yht eyrl et ovat perus tune et
valtu.uskuntien vaihtoon " Vie_
railu j en oh j elmj_s,sa on oilu,u

' pol_iittisten keskustelu j en 1i:
säksfi tutustumista naapuri aa_
han, sen opiskeli j oiden el_aimäai:
s ekä op e tuks en j a tuflri_muks en
viime saavutuksiin. Uusi piirre
yhtej_styö ssä on p:;ilrall_isten
yliopisto j en ylioppilaslmntien
ja ylioppilasneuvostoj cn sopi*
muspohjalnen yhteistyö, jota
pyritään kansaliisten katto_
järjestö jen taholta koorciinoi*

- maa.:e; Aikai s emminkin on paikal__
listasoisia suh-beita ol1ut,
rnutta ne ovat olleei erillisiä
tapahtumia" 0n uutta se, että
kat Lo j är j estöt kehittävät j a
lroord.inoivat toirnintaa sarinnöl-
lisesti " Konkreettisenal esimerk*
kinä sopimuks en toteu,rta;ris esta'paikallistasolla orrat Tempereen
yliopiston ja Kie-rin valtion
yliopiston kiin-beät suhteetr 

"
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Kievin yliopiston Komsoilol-
korirltean valtuuslmnta vi_erai_
l-ee Tampereell_a 19 .-29 . 1 1 .

Ystär,Xryspäivän 1aajin tehtävä
on Tarnpereen yliopiston neulros-
toiiit-bolais ten ]rhteis työ suhtei_
d en ]rartoittaminen. lisäksl kiin_
nitetäärr huorniota neuvos tovas_
'r;aiseen oppimateriaaliin j a vaa_
ditaan sen .ooistamista kurssivaa_
timuksista. färlreitä tehtäviä
ovat myö s n euyostolilttolaj_s en
tieteen ja op1:imateriaalin sekä
Ki evj-n yl i opi s ton j a s en opi ske_.
li j oid en elänåi:r tunnetuksiteke_
minen" Yliopistoila järjestetäåin
neuvosto-opiskeli j oiden e1åimää
es ittel evä valolruvanäyttely. Vii_
kon oh j elnraall kuulu-,rat li.säksi
yhdessä kieviläisten kanssa jar_
jestettävä seminaari aiheesta
?$f ied e rauhan palveluks essa!! ,
lu'ento- j a lceskustelutilaisuuk_.
sia' neuvosto-opiskelj_ j ain sosl_
aalisesta asernasta sekä neuvosto*
liittolaisen kulttuurin, kirja.1*
lisuud en j a elokuveuakin esittelSr,
le atterimontussa cn koko påivåur
kestäva lyhytelokurreesitys . Ja
ylioppilastalolla j är j estetärin
iltanat opiskeli j oiaen ys tärryy_
Cem. raerl<eissä.,

Srnikka Sipilä
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:Petu§:rr-nisterii on velfvtst..-nrrt I aitos jaon 26. lO yiiopiston joh-
don tekerräh esityksen r:uka;,. Kirjastotieteön ja_ infoor..biikam.
11it9s säi1yy itscnäise::ä t-ietecll_iscnä laitckse"-. r.rr"":c.t;o ontöteutettu j oiltrkin os* ilr--a,, nitli.,'n tiuteellisiä perusteita,
,esiu'. 

nar:rrrut'ir a.inen ha"lr--ntotie telden taitos t"tttri"r"*ie, r, ;o-
|on 

lru1luvat englantilainc:r j a gernaaninen filologic, f oput tcuu_
l-uvat filologia ff : een. Iiutta l-aitos j:on pääasr*ir,.",., ;ru*"t"

,, lg..nkln 
tkiirr{lohattinnon vaa.t:nj.en raitostason professorit i.irrtioia"r,

täyttåininen. .T e.nperecn yrioriston vär-iaikalsesta hallinnosta .anne-
^ fun asetuksen .rukaan r-e-itosr-euvostc koost*u siten, että lrolnannesjäseni.stä on professorin ja apulaisprcfessorin vira:r halri;;;;;"

To 
_L:-er-m c a mriden opetl ajicn ;a tutki joiri.cn ja nuun herkilökrinnanja ko1:-'rr'nnes.opiskeli joid.en keskuudesta. re.i toksef ta-,:rne ci tur-etarpecksi v:.keä cn.i*la.isccn kiintiö -,n. Hal.j-intovirasto jiirjeståinee

a"sia-n. riäär5a.1rä11ä neidän I:ito*selle j onkun nuun la.itoksbn virrro3a,
on nainittu r:rr. tiedotusopin profesborien j a::.apulaisprof essorin .virat ' virc't tulisivat olenaan siis yrrtaitcca r<arrae*a- r-rrioo"uar r..
I(ir j astotieteen j a info:*a.tii- koska kaik. ien asiartuntenusta
kcrr ie"itoksella on toir-:inut tarvitaan. Viiden ,r"U"" i"i".*"
derrokrr-atti4en, sopimukscnva- yyä-lc"itosncuvoston toi.,lrrrr."tu
ri"inen faitosneuvosto syksystä- laitorrs clrarric ei iuura r.litäin ai_
1971 lä'.hti;q.. lr_itosncuvosto hetta r.ruuttaa käJrtäåtöä.
viilite-an lai.toskokoukscssa, jos-
sa kaiki]Ia on ylcincn ja yhtä-- l:itosn,ruvcsto on hc ite:rut yhdcs-
1linen äärrioikeus. Ii siis ero- sä l"altoksen esiiaiehen k.rlssa Iaifl
te11a ope t Laji:l ja opiskcfijoi- toksen ha1] into.", tehnyt r::r. kbs-
tr" j e nurr, te. henkif ökuntaa eri .kipitkiin aik:-väl-in sui-rnnitelre:r
ryhr-:iksi. Kiintiöperia"ate asct- (KTS ) ia j ohtairut opetustoinintaa
te:- l-eritoksen jäscnct k;inote- laatir-re"lLä rruosittain lcurssivaa-
koi-scsti vast:kka,in ja ncrkit-' ti ukset. lrrtlrir:ruspolitiikke.e"
see va-lI-aJI keslci-tti:ristä yhdel- ' stirmtaffiaan:r.on tehty tutkii:uspo-
fe kol-:r::: r.eks r-.11e c1i profcsso- l-iittineiL ohje}.r", jota. tosin ej-
rien ja. apulaisprofes s ori en o1e ote'btu tilrpeell isessa näi."rin
kiintiölle. Iei:.iokraa-rtisessa llugnioon. Työskentelynsäi tehosta-
l_aito sne uvo stos i_ a on liaikil_}a r:iseksi on 1a,j-to sne uvosto t åinä
laitoksbfl jäseniI]ä" edus tus, syiis)'ni. jrjce.nut to.iilintr:rsa. seu-

re"e,viin lohlrcihin: to.1ous, opetus,
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tutkinnonuucli s -bus,'r;utkir:usto i-
irinta ja hallintc. I{ustakin 1o}r:
kosta vastaa. kaksi lai-bosneuvos-
IOn lISun-U:.. :

laitosiroiccuksia cn jeir j estetty
v;hinilrårn kerran l-ukui<auct-es s a

ka:sitt, clcnåiä"n 1,-:,itcks cn tci-ilin- :

neJl ]rannalta peri errtteel-l-is es tl-
ti--:rl:ci :pii-, :r;ir:ita, j cita ovat
oll cc-i; csi,:" -bu-i;ilin,:onuu-ii-istus,

tc -: i:in Lasriruni:it el'.:at , lcurs sivi-,6-
tiriul:'set jne , rri"itoskclccus on

laitoksen ylin pä,i,ttävir elinr se
-.'valitsee laitcsneuvoston, jclcL

jluol-cs bila:r (-rl1 \reriituussa toinj-n-
nas t a1r lai t o skokcliilts elle " i(i,in*
tiöhalj-into ei -bunnc I r,itcskcko-
us-1a,. .-,aitoslictrcoukseen osellis-
tun:-nen on tåirlccåtli. r j r:it' a d"eno.lc-

rpti-p i;od cl I a totr;lr-bui-si-.

Dq

I,eitcsneuvcston'coininta on oll-ut
i:.erkit-barrä:i siitä huclinatia, etti
laitcksen ,e'sir-iics r ny§inen laitos-
neuvos'ccn puheenj ohtaj a on usein
rfunohtaJrutri laito,sncu\roston ja hci-
tanu'u asiat cnin päin: I alt c sncu-
vostc cn voinut ; ä1keen ci,lrr v:ri-rr

tod-eta tapr:htuneen. U rll': n ka:rn:n-
cton i-,uiraa,:r ollislrcli j ai eivaLt csal-
-l istu lciin-b-Lcihal-Lintccn, nut-i;a cvl'-t

velniit j a-i;ki: ,r.c:1 -byö siientcl-yåi ii-e-

rioltraat-;is cs sr. l-a i--i,osner;-vc s to sse.

rI§YHHfrI I{UIFPT-$
ltitva S ievllnen-^f -l-en vafittiin viine te"].vena. lr.itoksen tutkinnon-
uud-istustyöryhriä:yr. Härr ei i{b:ynyt kcvinlia.an usein ryh.nä:: kokcuksissa.
I:lyt syksyllä hä.nestå: tuli kemassam :ktj-ivlnen. Syynä'; tä.]rä:r oli
cpetusr:inisteriö stä tul1ut olije, jcnka r.rukaan opette"jien :olisi entis-
tä- enerriräi:r r:;rnettava pancksensa tutkinnonuu-C.istuksen Liyviirsi. - Ei
kai vcj. nuu.ta todeta, kuin ettJ. jo o1i a-ikaJ<iir, krn kuuli Sievinen-
AJ-lenin serrovan eräässä tiedotusopin ;a kirjastotieteen l-a"itosten
tu-ryl^nicn kokouksess:r:riM:-nusta. on lcur:r.-a1f is ta, et-;il tictciti' rn
cpetettu vuosi§r:irieniä. ja vasta nyt ruvetaan tutkina.:ur, Lritä nc ci-
kcin c vr"t .

la.ito sneuvo stos s a keskusteltiin bud j et i-iehdotuksestr" vuoielle 1977.
Uusia" virko j a ehdctettiin perrrstett:.vaksi n;1 j ä-, joist=" errsir:-iC,i-
seliä sije.i-1a oli assis'Lent'ci, i,oisella apu-laisprofessori , kcJ-r^:n-
nella lehtori ja ncl jäzue11ä jä11:en assistent'Lj. l,eitckscn asettaca.
tir'l:cys jä.rjcstys on o1lut jo ka,rrerr s luta-a"va: e.pul:ispro fcs s cri , assis-
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tentti , lehtori, (r;) assistenttl. Assistentj-n virka o1i työvaaio-
kunnas s a siiffetty ensinmäi-sel1e si jalte valti-on taloude1l ista ti-
lanrretta ajatellen, ehkä se saataisj-in helporrnin. Rj-tva sievänen-

Ällenin ehdotus olikin yIlättä.en se, että nostetaafl, lehtorin virka
ensiranäiseI1e sijaIle. Håi:o perusteli tätä si11ä, että fehtoreilfa
on nylryisin niin pal-jon töitä. ia että harjoitusten tasoa pitäisi
nostaa. Hiin sa:noi keskustelleensa asiaste, lehtori Koitkosen kanssa

ja artoi 5n::-närtää, että l-ehtori Kokkonen oli kannattanut nyös 1eh-

torin vixan asettanista ensinfläisel]e siialle. lisåi.ksi lehtori oker-
BJ-om on j outunut viime keväänä y1i t t iinäåxr opetusvelvolllsuutensa
(=tehnyt ylitöitä) ja s aanut siitä Ire?rtofiliitolta huomautukscn.

Niin ottei hiirr voi oitent{äär toimia laitoksen opettajia. va.staan ja
että opettajien etu ninenomaaJr vaatii nel j äir:nen lehtorin vl::a:r saa-

mista. vastustava puheenvuoro, i ossa korostettiin apulaisprof essorin

viran saarnin tärkeyttä tieteen tason j ä inf or':aa"tiikan nafidoll isu'rlc-

sien para^ntaja$a ei mennyt peri11e" Äika.nsa mietittyääil laitosncu-
voston opiskelijajä.senet nyöntyivät laitoksen esiniehen. ja laitos-
neuvoston puheenj ohtajan esitykseen, varsinki.n kun tiedettiiå' har-
joituksiin kohdistuva paine, ja kun slihen hätään ei olisi saatu

lehtoreita paikalle ja asia piti päättää juuri siinä kokouksessa'

Perustelut tehdyltä päätökseltä putcsiva.t, kun kuu, tiin, ettei
kenenkään lehtorin kanssa ollut puhui.tu asioita näin, e1kä lehtori
0ker-Blom o11ut ylittänyt ope tur:ve1vol1i suuttaan, vaan käyttänyt
harjoitustunteja luennoi.miseen sen yhden, hänelle määrätJrn luento-
tunnin 1isäksi. Ja niitä luentotunteja olisi -saatu r tai saatai-
siin aprilaisprofe s s orin viran avuJ-l-a.

Kirjastotutkiinuksen histcrian kur',si e 1, luentc
läsnä, R-qÄ ja joukko lauda.tur-opiskeli joita

RSA : i{likä kir j asto on ?

Vai-vautunut hil j ai suus ,

.n::ill: .. Kaikki varmaa.n tietävät sen, mutta kukaan ei sano . Sehän on

.,. Unescon määritelmän mullaan.

RSIA: Void"aanko kirjastoa tutkia kuten rnuitakin organisaatioita,
e sir: . yliopistoa ?

Opi ske 1i j a : Vo i i!.aan .

It' ii.: i,[ikä ero on ylicpistolta ja kiriastolla ?

Opiskel-i-ja: Yliopi..rton tehtävä on tutkimus ja opetus, kirjaston
tehtävänä nateriaalln välitys.
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RSA: 0n muistettava myös, että tieteel ,iset kirjastot ha.rjcitta-
vat tutkimusta. - ,ntä nikä on kirjaston 3a arkiston ero ?

Opiskelija: Arkisto ei lainaa, materiac,l_i ainutkeetaista.
R,1Ä: I,likä on kirjaston ja riuseon ero ;

Opiskelija: luseossa on muita esinelbä, kirjastossa pääasial1i-
sesti kirjoja ja av-materj,aa1ia.. r.l

- RSA: Mikä on kirjaston ja kirj aliaupan ero t | '

Opiskelijal I'ir j ake.upassa kirjat maksavat.
i n6l: Ilikä on kirjaston ja. jouklotied&tusvälineiaen'"ero r

Opiskeli j a l Kir j astossa kdntaktit tieiaon vastaano ttaj aan våi1ittö-
u?impiä kuin radlossa, tv: ssä tai lehdistös,,år_
RSA: Niin, ki::jastos",a paIve11,al, yksil-öl_lisesti, käyttäjät tule_
vat sinne yksiJ.öinL, iokaisella on om,t ta.rpeensa. Ja kirjaetot

' kerääyät graafistå matöriaaIia. rli rarrio crim. kerää kokoelmia.
( Jne . .r

opiskelija: Ky11ä siel]äriin on kokoelrrria, levykokoelma ja kirjas-
to. Ja lcyt_]ä kirjastol-la on j ouki, o tied otusvä"1ineen luome.
RSA: "... ]Iikä on teatterin ja kirjaston ero ?

0piskeli ja: i{e, ov.at molemmat kulttuärilaitoksia, keinot eri}aisia.

Ritva S,ievälnen-41-i-en tiecloturjo,pin laitolcsen ope ttajil-L e nähtyäarn
Ruokorennan 8e li.äihälåj:i tuticimulcs en. f ampere en lraupungin ti e6.o tus-aa

toiminnasta;r irSiinä sen nyt näette; te vain tutkitte, milcsi
tietq ei kul j e, rnul;ta ne välitamme si.tä. i;

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

AV'S V aineistoa saa ylioppilaskunnasta ja johtokunnan
iäseniltä. flmoitustaululla on 1ista, johon aineiston halua-
vat voivat kir j oittaa niinensä .

fl'l
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YF,,I"TEIsTY*ffå
G'_luvun loppu j a T0-luvun alkrr oli d emokraattis en opiskeli Ja"'

liikkeen syntyaisen j a kehittyr:iisen a,ikaa. Opiskeli i at reagoi--

vat voimakkaasti usA:n harjoit',;amaan politiikkaan rnd okiinassa

j a latinalaises sa Arierikessai syntyi laa j a ri,tarna vietnam-soli-

d.aarisuud.en puoresta. 5o-ruvun lopussa alkoi kehittyä vaatimus

korkeakourujen halrinnon d-enokratisoinnista. Hu-taistelua on

käyty tåihän päivää:r" saakka j a taistelussa ovat kiinteästl olleet

rnukana myö s a,i-neyhd ist)'kset '.

Aineyhd i stYst en kehitYttYä Pel-
kistä vapaa:ai en organisaa- r

tioista d.ercokraattisen opislce-

lijaliikkeen Perustason Yksi-
köilcsi, opiskelijoiden etuiär-
jestöilcsl-, sYntYi tarve Yhieis-
työhön aineYhd-istysten ke sken

s ekä korke akoulukohtais e sti-

eftä valtakunnallisesti- . Kii-
vaan haliinnonuuC.i s tus ta:s t e-

1un ailcana vuonna 1972 Perus-
tettiin Tarnpereelia rrs. keskus-

lakkokonite a orga'rti s oimaan pe -
trus tasolla aineYhd-i st;rksis s ä

tehtä'rää tYötä. Se oli sarnalla

nylcyisen AYf : n, AineYhrListYs-

ten Yhteist)'ötoinikunnall orga-

nisatorinen Perusta. AYT sn teh-
tävllnäi on aineYhdistysten Yh-

tei§toi-tlinnan iär j estämj-nen j a

Boord"inointi. Saniall-a AYT on ka-

r.lava, j onka kautta Yksittäis et
aineyhdLi styks et vo j-vat s aad a tu-

' kea vae-tL nuksilf een.

Vuonna 1973 sYnt;ri valtalrunnal-
linen )rh'ceibtYö elin , AineYhd is-
tysten valtakunnal-linen seminaari

1 . AVS. Siitä l-ähtien seminaare-

j,a on 
*j 

ål.ri estettY kaksi kertaa

\nlod-ess&. Semlnaari-en vahaiste-
lusta on päävastuussa Äineyhdis-

tysten valtakunnallinen slhtee-
ristä {rnYös AVS), jonka jäsenet

valitaan seninaarissa vuodeksi

kerrallaarr. Xnnen semi-naaria ai-
neyhd istyksillä on inahd ollisuus
tutustua tärkeir*piin asiapapeliei*

hin ja tehdä aloitteita seminaa-

rille. Kukin aineyhCistys voj- 1ä'-

hettää seminaari-in ki:ksi ed-usta-
-i^n
J ac-.

Val- takr:nnal]-i s t en s erni-naari en

tarkoituksena on mäaritellä aine-
yhd-istys-ben yhteiset lä"hiai an teh*

tävät j a niissä nouclatettavat lin'-
j a. Seminaarin valnistelu aineyh'*

distysten osalta taPahtuu oman

to j-minnan j a es j-intynelden ongel-

rnien arvioi-n:lin kautta. Esiner-
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kiksi tåinä syksynä j är j estetyl-
le AVS V:lle aineyhoistYkset
olivat tehneet lukuisia toimin-
ta, nsa liittYviä aloitteita, mi-
kä huornattavasti helpotti serei-
naarirr tyäskentelyä.

Käytä":rnö ssä s eninaareihin val-
mistautumi-nen vie aineyhdistyk-
siitä pa-Ljon aikaa Siksi AVS V;

ssa päätettiinkin, että tästä
lähtien seminaareja iärj estetäåin
vain kerraut vuoCessa, lukuvuod.en

allrupuolella" Muulloin tapahtu-
vasta yhteist)'ö stä huolehtivat
korkeakoulukohtaise b yhtei st]rö-
elirnet, Terlpereella AYt, ,

AVS V oli j akautunut nel j äatn eri
työryhmääLn, joissa pohdittiin
aineyhd i stysten keskeis impi en

toiminta-alueiC.en kehi t täimi s t ä.

I Aineyhd,istysten organisaatj-on
ja yhteistyön kehittärrinen

Organis aatio työryhmäs sa, tod"et-'
tiin åemokraattisen opiskelija-
lliklieen organisatorisen perus-
tan lu j ittaraisen olevan keskei-
nen Sehtävä, j oka avaa raahclol-
llsu.uksia tehckkaarnpaan toinin-
taan opiskeli j oiclen etu j en puo-
luste,rnis es se kaikis s a kysymyk-

'sissä. 0n pyrittävä tiiviimpäian
yhteistyöhön aineyho.i stysten,
niicien yhteistyöelinten ja yli-
oppilaskuntien, myös SYi;n kes-
ken. Opiskelljajärjestö jen kehit-
tåirinen edellyttäL" rirjr. no j autu-

29.

mista j äsenistön aktiivisuuteen
kairessa toiminnassa nahd.oll-i-
sirnnam. tehokkaaerL paino stusvoinan
saa,niseksi- 3ärjestön tavoittei-
d.en taakse.

Työryhmässä kiinnitettiin huomio-
ta myös opiskelijoiden liikunta-
j a harras;tustcii::innan aktivoini-
'seen; raportissa kehotettiin ai-
nejärjestöjä ja niicen yhteistyö-
elimiä kehlttäimää:r sääinnölliset
yhteistyömuoCot Opiskeli i oiden
liikuntaliiton yrn. liikunnasta
vestaavien kanssa sekä YlioPPi-
lasteattereiden ja muiden opiske-
li j oid'en kulttuuri j är j estö j en

kans s a.

Työ::yhnässä kasiteltiin myös pyr-
kimyksiä kaventaa aineyhd istysten
j a nuid en opi skeli j aj ärj estö j en

to inint ao ikeuksi a . Opi skel i j oilta
j a korkeakouluj en työnteki jöiltä
on rirjr. evätty niahdoll isuus käyttää
korkerkouluj en tilo j a kokouksi-insa,
Sihteeristö velvoitettiin kokoa-
maan aiineyhdistysten eclustaj ista
delegaatio hallituksen puheille
vaatirnean opetusministeriön enta-
nien tilankäyttöoh j ei-den peruut-
tamista. Painostusta kohdistetaan
myös korkeakoulu.j en johtcon, j ot-
ta nykyisiä ohjeita ei toteutet-
taisi.
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II Hauhantyö
fi.auhantyö ryh-näs s ä ke ske i s iks i
tehtäviksi al-kavalla toii:rinta-
-t';aucleIta tod.etti in s euracvat :

1. f'oiminta Suomen ja Neuvosto-
liiton ystär,yys- ja yhteistyö-
suhteioen puolustaniseksi ja ke-
hittärnrseksi talouo.en, tieteen
telcriikan j a kul-ttuurin aloilla.
2, Soiiclaari-s.uus imperialisrnin
J a kol cni ali sni-n hyökkä]rir-s en

.irohteena oler,:ill-e kansorile
/*
r. Iniokiina, Chile, Pcrtugali,
a.::abimaat , ete leiis en Afrikan
:'naa*\)rlJ,t-i v ll e

i " f olninta Euroopan turvall-i-
suuskehi tyks en ed- el-}e e n j atlrar:ri-
seltsi j a syvenl,ain:iseksi . [,ässä
yhteyd-essä korostettiin ai-neyh-
distysten aloitteel_l_isuu-tta suh-
teessa opetuksen sisältöön; on

vaaclittava EIYK : n periaatteid-en
soveltarirista opetuksen sisaltöön.

Rauhe,:rtyön j atkuvena ke skei s enä
teht.{vänä on H.auhanpuolustaj ain
liihkeen lcehit-i;el.linen. Yliopis-
to j en rauhe*rkomiteoid,en toimin-
taa tulisi rroimista,a. j a perus taa
niitä sinne, nissä nii_tä ei vie-
1ä ole. Rauharrrahastokeräys on

ed elleen aj ankohtainen. Suonen
Re'ruhanpuol-us taj ai-n j as enhankinta
on parhaill aan rle no s s a . Jäs enek-
sj- voit liittyä IIII{:n johtokun-
nen j äsenten kautta, S erninaa-
ri lähet Li sähkeen Francolle tuo-
niten francolaishalllnnon fasis-

tisen terrorin lIspanj.l.,ss.,r.

fII Opiskeli j oid en sosiaalis* ta*
loud.ellinen as ena

S osiaalipoliitti s ess a työr"yhmäs i.i e'.

pai-not ettiin buci j e-ttikanp pailun
merkitys'cä. Karrsai:r-räiisen Opi-s .,

r...keli javiikon yhteJ.dessä ,{0o*17 "11,,
järjesteti,ir;r va-!-iion tuir.,.- j.l .rri.i;.,

noartrioesityksen j ciikkc];as: ttelyei
3 a.., aineyhdistyks e-1; i:ra'br',rat e e];ä

vaJtakunnallise"] ett:i'l aitoskoh.-
tais et rraatinuks er:,i'f nuC j eti:r su,,-r

teen. UIl(:n buc"j c'bt:Llcainnano-Lto oli
luettavissa nuual-la:. 1;ässa l-ehoessl
It{uuta toiriiintaa olir,-a.i;,1-uentosei-'
saukset ja joulcliokokoukset.

Opint o tukik;rsJ,rnlrla5 s;i t o c-r: tti in
liittyvdn kiinteäs'j;i 'cnC j ettil;ir.:T-i*
påi1uun. Sentj-naiirin e.i-noa äa,ne§1;.,.t':

tapahtui käsiteitäessä konkre er;-'r:,- -

sia opi-ntorahavaat j. nuksia. S er:i.-
naarin ener,rristöit rij,elestä opislro
1i j apalkam. l;chj-.i;';å1,-,i.ruc;i on al-oi-i,(r i

tava perustarra kai-.irj i--i-e c]l-i s:.re-,-i'.

j oil1e j aettava 1ZCO narkan pe nr,*q*

opintoraha sekä sosiaal isin jie*
rustein j aettava ir"säcpintoi'åh.a.
Yeihemmistön rni elestli cplnt c-re,,l,"a -r'ir.*

lisi j akaa kokonair,rr,ruie ssaaf] sr-rs.i- -

aalisin perustein,

Sosiaalipoli-ittises s a bJ,.öryhmäss ei

käsiteltiin UlIi: ir aio j--r,e, j cssa
kiinnitetti j-n hucri-icta harj oit be-' i."
joirren palkkauksen jäikeenjäd.nei.,'
syyt e en. . S eninaa:i e s.r" -bt.i SYI : l-1c *

että SYL kartoi-i;-ueiis.i. erj- p*lcjen

-J
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harjoittelijoiden eseman ensi
syksyyn rnennessä ja ryhtyisi
toiraenpiteisiin har j oitteli j oi-
d.en aseman paranta:niseksi.

fV Koulutus- ja tiecr-epolitiikka
Bud j ettikamppailua käsiteltiin
myös koulutus- ja tieclepoliitti-
sessa työryhmässä. Korkeakoulu-
j en re,surssikur, juus r oFi skeli-
j oid en heikko aserna j a opetta-
j i en suuri työmäåj,.rä ovat kaiklrl
seurausta hallituksen talouspo-
litiikasta. Scrrrinaarissa käytet-
tiin paljon puheenvuoroja opis-
kelij oid en j a korkeakculuj en

työnteki j öf d en ri.emokr aattisten
oikeuksien turvaa:tisesta sekä
poliittisesta syrjinnästä vir-
kanlmityksissä j a opinnäytteiden
arvostelussa. Poliittinen syr-
j intä on viime aikolna huoniatta-
vas ti- lisää,ntynyt . KaiicL;_i s en
piiriin kuuluva.t tapauksct tu-
lee jnlkistaa ja on ryhdyttävä
toinenpitej.siin tilantecn kor-
j aarni s eks i .

Hallinnonuuch s tus til elnne tta kä-
siteltiin valtalrunnalli s esti .

I{e1 s ingi-n kauppeJrori<e akoulus s a
j a Turun yliopistossa kiintiö-
hall-intoasetusta on jo jonkin
aikaa. toteutettu laitostasolla.
IIel s ingin kaupp atrco rke akou.lulla
obat boikottirinta;_i,an ulkopuo-
Ie1Ie jäaneet vain ;oerustusiail-
liset. farnpereen yliopistossa

kiintiöhal- ,.into a-e etus ta s ovel-
letaaff. laitostasolle heti kun
laitosjako on vahvistettu, ö1i
heti kun void aa:r saad a kaikilla
laitoksilla professoricn kiintiö
täyteen . I{ikäli kir j astotie teen
j a inf or::la,tiika":r laitos pysyy
itsenäisenä, kuten on esitetty,
ei kiintiöhallintomalli 1aitok-
sellerxle pelaisi, sillä laltoksel-
la on valn ylcsi prof es s ori . I'Iah-
C,oliis esti kiintiöha_-t_lintca. yrite-
tään kuitenkin toteuttaa trle,inaa-
n:all-arf professoreja muilta laitok-
silta neidän laitosneuvostoomiie.
Demokraatti§ ten l_aito sneuvo sto j en
toiniinnaJL tukeminen on tässä ti-
liusteesä'a yksi pää tehtävistdmne .

futkinncnuud i stusta käsiteltäes sä
kiinnitettiin huo: :iota liian tiuk-
kaer-n aikatauluun ja riittänättö-
niin resursseihin. Yleisesti vas
tustettiin myös aikarajoitusten
as ettareista tutkinnoille , nikä rler-
kitsisi opiskelijoiden ja opetta-
jien hiostanlsta.

T'utkintovaatinuksiin tehtävien esi-
tysten tulee osoittaa lähii:r_mät as-
kelcet denokraattisen tut]<innon-
uud.lstuks en suuntaeJr. Näitä esi-
tyksiä ja koko tutkinnonuud.istus-
työtä tulee käsitellä niin, että
r:aftdoll isj-ni,.Lerr nonet opiskelij at
voivat tul1a mukaan työ tä tekenäelr
ta,i seuraaljlaeJt sen eoistSrni-stä.
L|IK: S[i a r:rahd-ol]isuud,et tåihä"n ovat
parantune et va,sta perustetun kt-
j aoston nyötä.

Ve sa SuominenMarjaana Tamminen ja
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voisit Lulcea vai-kka.pa näitä kirjoja:'

Hytönen, Elj-na & Roos , Jut 1,a:

}tätalapa]-lckaiset nalset . Kan*
sanlorltturrri 1975.
Kirja on tarkoitettu enrren

kaikke a matalapal-kkais ille
nai sille itselle en s elvi-ttä-
mään, mitä ma.tal-aPalktrcaisuus

o0r mistä se johtuu, mitä sen

poistamiseksi voj-c1aan tehd-ä.

Kirja kertoo naisen asemasta

tuotannossa eri aikoj-na, mut*

ta etenkin tårmåin Päiviån Suo-

nessar sekä naisten PYrkimSrk-

sistä tasa-anroon ja tYöväen-

liikkeen tai-stelusta.

Kollontai, Aleksancrra: Nalsen
asema taloud.ellisessa Yhteis-
kuntakehityksessä. Tammi 1973 "

Kirja sisäItää Aleksandra Kol-
l-ontaj-n l{oskovan Sverd-}ov-y}i-
opistosså pi täimän luentosari a^:e "

Kollontai tekee selvan eron

porvaril--l-i.s en nai s as i akäs ityk-
sen ia tYöIäisnaisten oikeulc-

siensa Puolesta käYmii:n tais-
telun låihtökoho-ista. KYSYmYS

ei ole vain asenteista ja Pe-

rinteistä tai miesten vallarr-
hal-ustan KYsYmYs on Yhteis-
ku-nnarr i a tuotAnto elämä:: suh-

teista. Iiuteir nimestäkin käY

ilmi, kirjassa käYdään läPi
nalsen ascmari muuttuminen his-
torian eri- vaiheissa.

Paulsen, ]'tarit: Sinä, lmlnen?
Vlrorotyåf ais en raPortti . [aro-
mi 1975 

"

Marit Pauls enin, entisen' v1lo-

rotyöläisen, nYkYisen Afton-
bladetin kolumnistin kirja ker-
too vuorotyöläisen vuorolcaud es-

ta, härren vä§YrnYksestäijn, äh-

d-istulcsestaeur, Pienistä ilois-
taan, Unelmas-taan. Kiriassaa'n

Pau-lsen nä;r1155, miksi naiset
eivät osallistu aY-liikkeen
toimintaan, miksi- tYö1äiset
haluavat auton ja tel-evision
j a kesåtmökin. Jär jestelmein Yi-
}äpitäi ä-ir ovat onni-stu::eet hy-

vin tekemiiän työläisistä r? 3r7tr$-

tajiarl . *riSinä, ihminen ?t1 on

terveel-l-inen vastapaino naisten-
lehtiep ia muidenkin lehtien
rrnaisten vuodLen kr,inniaksir? ju1-

kaisemille jutuillb.

Tasa-arvo, kehitys, rauha' J45:--
Yf tn Nai*t"rtr,*oclän komitea, 1975'

Kirja on tarkoitettu oPintoma-

teriaallksi. Siihen slsältYY
eri kirjoittajien artikkeleita
eri maa.nosien naisesta, YK:stat

s olid.aarisullstoiminnasta, raken-

teel,-is esta väikivallasta, raken-

te el-J-is e sta eriarvci suud'e sta,
j ouklcotieCotuksesta j a naisten
osalllstumisesta. Järiestö- ja

vapae-a j antoimintaarr. Eri artik-



keleissa pal j astetaeut tasa-
arvoisuusharha, j oka synty;r,
kun tui jotetaan vain "tilastoi-
-'-;.hin. Kehit-L;yneiden maiCenkin
naisilla riittää työtä tasa-
arvon, kehit]r}<s en j a rauhan
hyvdksi. Asenteellisesti kir-
j a ei ole musta-vallcoin en: mie-
het pahoja, naiset hyviä, vaarr Kirjet valikoi ja referoi
usej-mmissa artiklceleissa neih- Sefj? Ål1:rder '

1',] ns]2?1 2 tnrantanl j- s e en o s:ana t o imint aa 
:

perremiliar tulevaisuud-en puolesta. .

-l--i- + + -!'{-+ + -!r +++ -i-+ -l-++ +i'+{-

*tr:f ttt++++f f ++++
+ + -r- + -F -i- r- -r -i ++ -i+

+{-++-F+++-l--F+*Jr**-F*+-!-+
++-t'+-++ +

PROT'ESIJOR]ITSTMYS

,Professorin saeminen laitokselle on oI-t.ut vireillä vuodesta
1972 sacklra. Virkaa ova-t hakenect JT Sinikka koskii."la, IT Mar-
jalta 0k1co ja Y!: Pertl,i Tiihbnen. SInikt<a Koskial-a peruuttj.
hakcnuksensa ja jä1je1Ie jäivä.t siis CLko ja Tiihonen, joista I

Tiihonen torlettiin viine syksynä" tiedelo_urnassa yksimielisesti ja ,
Okko äåinestyksen j ä1keen päteväksi kir jastotieteen - j a inforr,ra-
tiiken professorin virkaan. Pertti Tiihonen asetettiin cnsinr:ä.1 -
se1Ie. si jal1er.ll[arjatta Okko toj-selle. t ärijn vuoden a^]-us s a
okko : jätti val-ituksensa. ehdokaeasettelusta yliopiston 4uutok-
s cnhakula,ute-kunnn-f l-e . Pertti Tiihonen vaste"si siihen, härr eBdotti,
päinvastoin k-uin Okko, chclokasas ettel.urr pi-tåtristä ennallaan.
-- : ..- -Kdsälfä muutoks enhakul-aut erkunta käsitteli asi-a.n. Tä11ä hetkel1ä
asia on opetusministerlö ssä, eikä- tiedetä, nilfoin se menee va1-
tioneuvostoon je, edelleen Tasaval-Ien presid.entilJ_ e , joka nlmit-
tää professorin. ltllissä viipyy professorit?, §syttiin viirne
kevätin toisessa Åsiasanassa. Läykä:,.påi opintoneuvonnassa luke-
nassa 1isää asian taustatietoja. Professorin valinta on täirkeä
kysyrnys , rrreil-!,e erityi.sesti, sill ä siinä on tieteestä kysylys.
Opiskelijat ovat ottarieet Tiihosta puolt:van karrnan.
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KÅNNANOTTO VItrt'f0lT TU],O- JA MENOARVIOES IIYI{SESTÄ -rrrl0-ltrllE 
1 97 6

Val'bion tu.l-o- ja nienoarvioesitys :ruodelLe 197{" n:er;cits:si to-
teuiuessaan väiaävaraj-s-i;en -LalcudeJ.1-ise:a ja sosaaalj-se.:- asemari.

lru.ornatravaa h,ej.iel:enern:! s'bä. Iie id.ä:t verctu-staa;: i:-:.:art;e tä.:in.,
ope-bus- ja ter*re3rd-eir.l:u.,:l-torce:aö;en l.las.'u. on mi-iai;cr.I,ä si-zlii,€€S-
sa inflaati cn mäeirär:.n. Tär:ä n-s o sääst Jhucjet-l;i ,:r-r l<r;i t enl:aan
iecske ka:-::cl;ia, 'Ieol-1 asu"urcie:: viem.ni::.erri-står:i-sreää::'it:'lha-t :tcusi-
siva-b 157 'i, i.'r1-r.t]. teol.l-is'L:-ud.en ed.is';är":i-nen 'li'."( )i, i'-a:-ilcn kaik-
kiaan teol-f i s.uuden" eCi s-idmiserx l:-irni-ssä su.urpa-aicma.l-.1-e :::e::evä
tr-:.'':.i nou.si-si 9jO ?,5, Cpetus- ;a i:ul-'Ltu.r:rimäärärahil'r. },äs:;aisi-vat

^l -t:'-.. i5 ;a te:"weyc'X.enli:.rcl tomäiäräirallat 15 o/r. Inflira-i,i.i:,i -:.:r-r-rr'roolr

cttaen budjett:- n:lerki tsee pälve[ujen Sreil<llenern:-r,tir nän l-1ä ' -:

aioil-l-a, Esime::kiksi- oerusl:-oL',1 Lr.'r-r.n sJ-irty-rri-s'ia- cri- cri-'- tc-;-by try-
kät bäväDrsi vuod.e-l-'l a. åvntr-Iiserr tä3rbln suuataan te:l:i i,fa';'t-- =,ii-rk-
iruaen rls" mätd"1.,ul-i.n ohjel-ma.ssaan lrr 1974. 'lämåu: it,;,-,,s:;. r:cnet
rruutkin su.r:rpääoman toiveet oir laaliitus rj-en'c äny'i to'i; euttarnaan.

Br.rd.jett-i esitys merki'bsee korkeai:ou1u:l ai.tokse.t:. :1lr.rli'i;{,ärnischjeJ--
r:i-en romuttamista. I{.orheakcu,lujen henl:i L5l.cun.-iaei ?:r elidotett:r
1isättäwä1e s j- r1c 1}Cs ilä. j(orkeakcu.l-uj en i:eh.j--L L;ir,i s1aln i:urilaan
lisä.yksen tu.'! isi ol-l-a 7 5C.. iionkea.l."ou1iljen rakcl:.::u.nir.;ii'.t'ii-raliai
o'rat al-traiset e opetusntin:-steniön -ryörytruä eh.c-lottaalcrn tti.iaii--1ti-

en tu.l-eYana vu.onna al-oitotta*raltsj sr;t:-rrnj-.teituje:l ra.1:en:rr-rsharrk-
lcej-den 3-ytr<t'-äärnistät?. Korkeako1ll-u.jen l-ai.bcs6äz;.rä.::ai:.o j_i:.j_;: .esi=.,
te'ity nou.sr.r. ei :'i:-tä eces infl-aat-r cn peittål.mi sceila :

:

Er-Ldjettiesi-bys rrlerl:i-Lse,e cpe';uI:se;: tason lasi:ua.;;i. c,pisI:e1i-
joiden ja.lrori:cakculu.n työntekj-jöi-cLen iyöoLcsr-r.l:.i;t:j-r,1en l:eikke-
nemistä. Buc'l-i ettl-esitys ej- tuo pararulrrsta opisii,;-l r.l : icieli -ra-

1oud.eI1iseell a.sett:aan. Esim, Lror1.:eai;cu'l utissa ci::j.--::" .,r.':..'i:he.. säi-
1yisi jo viid"että vu"ot';a. 7CO markassa -l u.Lr-'uvuoti.,-"1(,-,, C-.,,i-rtl;o-
l;u.err reaal-iarvo l-asliiså leoska opi::tolair:.ar:. mirä.r'ä c:,.7 .:-.:,,i§'va"

I
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3deLtr.ä e:itetSm oorusteella UD:i- vaatil

i(orlceakoutruj en re su.rs s j-en tuntr.lvaa lisäystä ja kortr;eahouli.r-

jen i.-eh.i'LtänisLain ncuCat-barnls-ba. Cn ote-5 -brr-ra i:.tlor-:j-ocn ',5u.t-

i:innon---uld.j-stusLyön vaatii:,e t:;';iiirn'ns- ja s:-iunaitteiutyö 3a aia--

rat'Lava resurs se ja my$s nj-iiä varten.

i{j-r.jasto biet een ja int'ormat :-i 1:a:: l-aitgkseil-e orL saatave. aitu;

1aisprof essori ga y3-5-assist entti. tr ;rftolssei:" opiskeli jar,:rää;

1,* ä- 0L jatl-cu.rassa nou.slLssa i:r"-..o sj-*ru.alneen, o-:rsl'"e3.2;on d.erl ii-

s äyksen vr"lole s j- " 
'

ol-emassaolevien rak-e::.nLlssuunnj teJ-niem- toteu't;a:'nas--a. Tarnpe-

reefr yl :'-plii s'bon rake-t:"nUSvair:.e On a'n ol'{; ettal'a }:ot ji. ,

o:?iskeLj-jan tal-ou-del--1,ru**. asemal: -burvaanij-sta" Clr säåiaettävä

op..ntotuenliellitnä.rlsl-al:j-, jolia takaa si-i-z'tSrnisen }'htenäi seels

o.'?asi:e'låjapa3-k-il,ejärjestel-määl.n vu.o'ceer:]. 19i.5 ffiie:1nessä. Opi-:e1;o-

LainoJen korot on olislcelu.ajkana naiiset'iava val-ticn varoj-sta.

::;:;";ä: ::":;l:ffi":.1ffi:siim' 
njån että :.::r1 aatjon ede-

. 1 :.

l-asten päi.råih.oitoon verrä.ttuger. riiääiräralacJen l-isä5i'aisiä ni-:1-n,

e-f t'a nyi--yi st e;: pa5-ili.:o j en lisall--si vo j,Cae:-:.: '5:-irvAta LUJ§ j-en r,:€-

fl-;iste,rci:len, ja varsi:ri:i.lt ,u.rorata o::ishel-i jo-r d.en lasterr päi-vä-

::.,-ci-tO.

asu::.to-bi-r.otannon p1täraiStä väh.i nt ää,n vuoo-eg? 19:71':- 'casolla ja
asr.lmi s-;uen ul-o-5ta::j-sta rr."*Ss asu.;rto1oåd.en u3-k-opuo3-el-la esu.-

-./+- a olp.iskel,a jo ita l:o skemaasl c

Hyvå;Icsytty ULrK;n yleiskokouksess a 5,1 1, 1976
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