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L
Fuhccmjohfujqm pqtstu
L.ottar,r'l set ov'r t saapltneet
mi-el-i mie1el1ään meni-si_

pol.uill-e ja piho i l-1e
lintrrjen laulua
kevätpuroJen l(ut sua kuul. emaan

Ri stiriitaista ail<ae tämä keväb. Arrrinho tekee mielen iloiser(.i.,
mrrtta taskunpohjan tyhjyl's sunriseksi_. Laina on loppu, ja samalla
monen opiskelut täft;i kewäältä. trl(ailclrein eniten tör,sänneet'l ovat
jo kail;onneet omlLle tei11eenl mil<iili ovat tij j tä saaneet.
Näin kewäiin viimeisessä Asiasanassa. olisi r<ni 1:aika1laan siirtyä
ajassa taaksepäin, ka#sella mitä menneestä ) ö1,tg,. Tai jos aloit-
talsirnne toise,ta päiistä: ritä ej. r1ä).tä l.ö),t),vän? Rahaa ei löyty-
nyt sen paremmin opiskelijoi.-l 1r-. .rtui.n mrril--r eriaan vähävaraisi11el kor-
keakoulu j en kehittänises tä puhrrmat tar<aan. opi nt olai-nan reaali arvo
on heil<ont;anyt, opintorahan saanti tiulcentrrnrrt, öpi.ntol.ainaa ollaan
tiulcasti sitomassa opintomene s t1,l<s een.

Millaises sa l<orke,rkorrLussa opiskelua sitten srroritetaan? Korkeakou-
lussa, i orrlda resurssi-t ovat olemattomat. Korkeal<oulujen kehittämis-
laktr ioka määri-ttelee r(orrlrrt,kscn aineelliset resrrrssit, on treirert
tetty romukoppaan. Sen mukaan vrrorleksi 1926 olisi tullut myöntää
varoja maarnme korkeakoulutlle flO uud.en viran penrstamista varten.
Totuus oli toisenlainenl virkoja perustettiin valn sata. opettajlen
työtä res,urss j-t ilant een helkentyminen t iet enkj.n I isää. O1:iskeli jo i-
den saaman opetukscn taso laskee - joillain r.aitoksilla-rn warojen
purrtteesta jouduttu jopa i;errrrrttamaan l_uento ja. Ja pitl<ittyypä mo_
nan opiskelrrkin, meid.änkin laitol<se11a on nijtä, jotka joutrrivat
odottamaan har jo j.tul<stin pääsyä...

Koulutuksön laadun pa*anemista ei takaa trrtkirrnonuud isåus, iosta
piti tuleman wuosisadan suurin rludi strrs l<ouhrtrksen alrreella. T.t-
liinnonur,rdis ttrks en l<ä1't 1 6rgrr"r, ko,.l u trrskrr st annu s ten srrpi stamL skei-
nona on wakavasti otottava vlara. Op.into jen hiostaminen tutkinnon-
uudistuksen nimissä tähtää l<ustannusten säiistämisern 1isär<si myös
opi skeli joJ-den poliittisen kontrof .l.in lrrjittamisean.
Taantum*s p)"rki i saamaan otteeseensa korr(e",1ior!1rtt, r<orr<ear<olr l rrj en
opetr-rksen ja tutk$ntrlisen, nii den ihmisten sielut jotka korkeal<ou-
lrriss- t., j.s!<cf.evrrt ja rsttrvat aios!-:,s tyiie:t:rr,:: .r1. Opi slcoli joi,,cn
t:i oto j Si.r!.:en !.;t cvrt C'r S:! t;_ltri, i._1,r:(\1.t- r:ai n. :-l 
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jonka 1aadrlllinen taso on matala. Samaten sitä palvelevat matsriaa-
J-injako klell-ot )rm. toimenpiteet I joil-la opske1i joLden toiml-ntaoLi:
keuksia pyritään ra joittammaan. Kyse ei t iet enkään ole peJ-kästä

opiskelijoiden tietoisuuden kasvrrn estämisesöä vaan opetul(sen ja
tutkimuhsen sisälIöstä ja suunnasta. Taanttrmus haluaa itseään pal.ve-
levaa koulutusta mahdollisimman halval la.

Yliopistoomme äsl<ettäin väkisin pyst)'tetty ki int i öhr,rl1j.ntol<oneLsto
on pyrkimys säiJ-yttää valta taantumrrksel.lar yrj.tys Ja tkaa sitä @n-

nennäkemätöntä ajojahtia tietlettä ja kansal-aisten clemokraattisia oi-
keutr<sia va.staan, joka viime aihoina on lcäynnistynyt. I(oulutrrksen .,fr
ja sama].la myös sielrrjen - säänteJ-lrkqroisto on pystytetty. Pysyyliö
s e pys tys sä?

IIeidåin työstäimnel kaikkien )"liopistolla toimivien demokraattisten
opiskeliJoid.en ja opettajien työstä riippuu, mi.J-I-ä tavalla kiintiö-
trallintokoneisto toimii ja mitä tuloksia se toiminnall aan saavuttaa.
Demokraattisen hal-Linnon puolesta voi jokainen tehrlä työtä ost Ltta-
malla tukensa l-aitoksemme demokraattiselle LaitosnerrvostoJ-Ie, osal-
listumal-la demokraattisen laitosneuvoston. työhön.

Irlarjaana Tamminen

*evätpäivä Kangasalla stlnnuntaina 1 6. 5. I(angasalan kir jastossa.
I(liilJo.låää1ä,."prrhuu kirjastokomitean mietinnöstä. Järjestää I(PY: ni

Pirkattnaan ogasto.

Ki.rJastoseuran vuosikolcous 7. 8. I(angasal-an kirjastossa. Edelll,senä
päivåtnä KPY:n il-lanvietto, jossa valitaan KPY:n ehdokkaat f,,irjasto-
seuran hal1 itrlkseen



@ kwrtus rneilte t<aikrttet)
RAITIIANLIIKIMEN SY}.ITY JÅ PBRI.AÅTTEE"T
UDI(tn rauhantyö on osa maailmanlaajuista rauhanpuolustajien
liikettä, jol<a syntyi toisen maailmansodan jäI-keen kevääl1ä
1949 kansainvälisesti jåinnittyneessä tilanteessa. Uud.en roä€L-

ilmasodan uhka ol- i nous sut Euroopan ylle; Yhdysvallat käytti
atomiasettaan utrkailun ja kiristyksen välineenåi. peruststtiin
Poh jois-AtLantin liitto NATO, joka o1i tähdätty soclan heiken-
tämää Neuvostol-iittoa vastaan. Kreikassa, Vietnamissa ja Ind.o-
kiinassa riehui sota ltanso jen vapautuspyrkimyksiä vastaan.
Pariisin maailrnanlcongressiin huhtikuussa 1 949 kokoontuneet Tz
maan 2OOO edrrstajaa hahmottivat srnrntaviivat kansainväl-isesti
iäriestäytyneel-le rauhanliikkeell.e. Vuotta myötremrnin 1 95Or
tåtmän kongressin asettama pysl rä toimitninta nirnitettiin MaaiL-
man Rautranneuvostoksi I johon tä11-ä hetkel-Iä kurrluu edus'ta jia
12A maasta. Kansainvä1isen rarrhanpuolusta jien Liikkeen periaat-
teet ovat sopusoinrrus sa YK: n peruskir jan kanssal Ja sen toi-
minnan päämäiiråinä on

- kaikkien joulcl<otuhoaseicten kieltäminen ja kil.pavarustelrrn
Lopettaminen, ulkomaisten §oti-labfifkikohtlen. poistaminen,
yleinen, samanaikainen ja valvottu aseistariisunta

- kansoien itsemääräämisoil<euclen ja ri ipprrmattomurrd.en lcun-
nioittaminen

- valtioiden atueellLsen koskemattomuuclen l«rnnioittaminen
- puuttumattomuus' kansojen sisäisiin asioiäin
- mol-emminpuoLisiin etuihj-n perustuvan kauppavaitrd.on sekä

ystärryyteen ja molemminpuoliseen kunnioitukseen per:trstu-
vien kuLttuurisuhteirlen luominen

- rauhanomaiaen rinnakkaj-gelo val-tioid.en l<esken, joilla on
eril-aiset poliittiset järjestelmät

- \roimapol-itiikan korrraaminen neuvotteLuilla kansojen väl-is-
ten erimielisl4lksj_en selvittämiseksi.

tämiin päivän rauhanl-iike näkee tehtävåinään ennenkaLkkea po-
Liittiseen päätöksentekoon vaikuttamisen. Päänääråinä on saada
hallitukset noudattamaan rauhanomaista politilkkaa. Jotta täg-
sä onnistuttaisiin on vaikutettava yleiseen mielipiteeseen.
Kansalaisten omaehtoinen demolraattinen toiminta rauhan puo-
lesta on nyt tärlceämpää kuin mil-Loinkaan ail<ai semminr koska
ydinaikakaudel-I-a kilpavarustelu uhkaa kol<o itrrni.skunnan turrral--].isrrutta.



SUOUEN RAIIIIANPUO LIISTAJAT
guomesta Pariisin kongressiin osall j.stunut valtuuskunta l-ähettt
kaikil-l-e pol-iittisille puolueilLe, surlrill.e kansa1aisJärJestöi1l-e
ja truomattavil-le yhteisl<unnallisen ja kulttur.rrielämiin edustaJtlle
kutstln euaJiitåstua l-aa jan rautranLi ikkeen perrrstami seen Suomessa
Parliir kongressin suuntaviivo jen mukaisesti. Toul<okurrssa 1949
pidettiin ilelsingissä Suomen Rauhanpuol-ustajien perrrstava kokous.
Järjestö toimii maassamme kansainväI-isen rauhanliikkeen yleisten
päämä;irien tf!fiåilisfi.. .!i[äj-den kysymysten ohel]-a Suomen Rauhanpuolus-
tajat kiinnittää hni*iåöasti huomiota a1t.ree]"1ise'sti Suomell-e l-ä-
hel-s'iin rauhanongelmiin, Suomen ja Nerrvostoli j.ton suhteiden edel-
leen kehittåimis-een selcä Itämeren maiclen ja nel j;in lial ott imaan ys-
täväl-liseen yhteistoimin'baan rauhanomaj sen rinnal:kaiselon poh-
jal ta.

Rauhanpuol-usta jat on clemokraattinen yhteistyö järjestö r s€ on
joukko iäries'tö, johon kuuluu tä11-ä hetl<eI1ä Iähes 6O valtaklln-
nallista jäsenjärjestöä.

)
GJärjestö1Iä on täl-1ä hetkellä 16 pi iri jiir jestiiii, joi cten toimLn-

ta-alue kattaa miltei l<oko maan. pohjois-Ilämeen al_ueell.a toi_
mii Suomen Rauhanpuolustaiien Pohjois-Ilämeen pj- j ri järjestö, jon-
ka toiminta sai al-kunsa marraslsurrssa 1gl+9e kun perustettiin Suo-
men Rauhanpuolustajien Tampereen osasto.
Rauhanpuolrrstaiien toimi ntamrroto ja ovat kannanotot ajankoEtalsiin
rauä'iupoliit-tisiin kysyrnyksii n, )'J ei siit j lai srrul<sien järjestäminen,
solidaarisrrustyö sodasta kärsivien ja sorret'bujen kansojen autta-
miseksi, Rauhanrahasto sel<ä Rauhan Pr.rol.esta -lehden julkaisemtnen.
Järjestön yhteyteen on perustettu rauhanpolilttisten osakys;rmysten
parissa työskenteleviä komiteoj_ta ja tyil11,fumj.ä. Näitä ovat o11eet
mm. Afril<1(a-komitea, Rauhankul.ttuuritoimilsunta, Työpaik'!.rojen räu-
hantoimikunta ja Arabj-kansojen solidaarisrrugtoimikunta. Lisäiksi
Suomi-Vietnam -sellf,ä ja Suomi-Chi1.e -sotlrä sekä Suomi-Kurrba a Ja
Suomi-Palestiina -9eura toi.mivat ki i nteässä yhteisty8rlärrEuenerr
Rauhanpuo hr.s ta jien kanssa.

UDK on Suomen Rauhanpuolustaj i en jäs'en Tampereen yltopiston Rau-
hanlcomitean kautta, joka on suomen Rauhan}uo1_ustaj ien pohjois.-Hä-
meen Piirijärjestön paikhJ.lisyhdistys.

Joka{'en mej.stä voi antaa oman panolcsensa työl-l-e rauhan ja kassojen
)'stäw}1'den puolesta. Rauhanpuolustaj j in ja sen toimintaan voiwat



ottaa osaa kaikki poliittiseen gai uskon-rrollj seen vakaulmrkneen
katsomatta. Rauhantyötä voi tehdä monella tavalla. Voit tehdä
latrjoituksen Rauhanrahastolle ja pl.tää lipasta mukanasi. Voit
osa.l-liEtua rauhan- ja solidaarisuust ilaj_suuksi in ja kehoittaa
ystäviäsikin osal-listumaan. I(onkreett l.nen tapa tehdä rauhantyötä
on hankkj.a Jäseniä Rauha.npuolustaJiln.

KIRJT.STOT NASHAÅ PALVEL,EII{AAN

Kir jastoti.öteen opiskeli jo i ta Luonnol_l,i sest i kiinno staa, mj"t en
kirjastot voisivat toimia r:auhåsliJ.ltkeen ja kansainväl j.sen jåin-
nitfksen l"ievenemisen hyvifl<si. Suomen Kirjastoseuran vuosikokout-
ses sa Kouvolas sa hyvtu<sytt iin 3. 8. 1 9z 5 yks imielisesti kir jasto jen
rauhantyön merki tystä koro s tava Rauhankir jalll suus - Julki-lausuma
(Kir;astole.'tj- 7-8/75, s.2p1 )3 Tässä j,lkir"aus.massa koroEtettr,in
kirjastojen merkitystä rauhanlcul t tuurin sekä korkeatasoisen kan-
sallisen ja kansainvä1isen krrltturEin keskuksina. Lisitks-i kLilt-
nitettiin huomiota siitren, ettei sotaa Ja våiklvaltaal mrrihin kan-
soihin ja erilaisiin våitremnri st ö ihtn kohdistuvaa rodt1lLet*, us-
konnoJ.listal po1i.J-ttista, sukupuoleen kohdistuvaa tai rmruta syr_
jintåä ja thmisarvon polkemista s i sä1 tiriin materiaalr,n paikka ole
kirjastossa. Irlateriaarin val- intapertrst eis i in ttrlisi kiinnittää
entistä enemmåin huomiota. KarL J. Kettula on klrJoittanut KirJas_
tolehtesn art il<1 e1in Kouvor.an juJ-kilausuman tarrstagta (KtrJasto-
Lehtt g/75). suosittelen kaikille..siLhen tutustumista. Kettura
ehdottaar että trrtkintovaatimrrks is sa tur-isi olIa sekä kirjaillisuutta
että luontoja rauhantyön, kansainvällsyyskasvatuksen ja koko rau-
harrkulttuurin aLueil-ta. Håin totesL J_isiiksi, että kirjastoJen mer_
kitys kunnaLlr-sina k,lttuurilaitoks, åi on erittäin s,uri. Jor$ kir-
jastotyönt€kiJ ät tajuavat vastuunsa EIlfKi.n ja unescon srrositugten
mukaiseeti rautrankulttuurin ja rarrharrkasvatuLsen alueilla, tulee
kirjastojen merl(j,tys ja arvonanto entisestäåin kaevamaan.

?iimä velvoittaa tekemään UDI{:ssa entistä näärätlåto i selqlin rau-
hantyötä ja selvittämöän entistä perust eeJ.risemmin uDKrn jäsenilre
rauhantyön periaatteita, päämääriä ja toimintamuotoJa.

Stniklca Sipilä
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KL rj o"lo ko,,hl*La N e,^uor[o t iitosso
Ennen va -l"1an1<umousta olivat Venr: jiin tcj r j;rs Lonh:i b:r jat ammatissaan
etupåiässä itseoppineita; pätevyys hantcj tt lin kii.ytiinnlin työssä.
Alan korkein opetrrs aloitetti j-n 191O-l-uvul1a Pietarin ja I'loslcor':,n
yliopistoissa ja Fietarin kasvatrrstrireteellisessä institrrutissa.

Vallankr.rmorrlison jä.1keen kasvoi voim:rkkaasti kirjastojen määrä
ja ämD]:^ ttitaitoisen työvoima-n tarve. Iiorrlrrtrls ke',1ii.ttyi aluksi
Pietariin Yleiseen venäl-äiseen ki.rjastoon (n1'k1,inen Saltykov-
åtSedrinin kir jasto) ja v. 1-ql B perustettuunil(ouhln ulkoprrolisen
kasrratuks en rr ins t itrrut t i in ( nykyin en I(rup ska j an '!<rr l- t trruri - ins t i-
trrutti ). Sittemmin, 1920-lrrvun loprul-1a, alan opetrrsta n.nnettiin jo
yli 20 eri korkeakotrlussa. Kuitenkin l<irjastonhoitajista o1i e,-1e1-

1 een surrri pul a .
Vuonna 193O allcoi kehittyä yht<+näinon l<orrlutrls järjesteJ-mä, sili '

loin nimittäin perustet i j-in I{oslcovan Iii rjastoi nstiturrtt i . Nel jåi

vuotta myölremmin tässä ja ylIämainitrrss;r Lenångradin instithubissa
aloit ett j-in aspirantuuritason opetus. Nämä oppi laitokset ovat eclel-
leen ainoat Neuvostol-iitossa, joissa voi srrorittaa'lrirjastoal"alla
tieteiden kanditraatin tu.tkinnon. Myöhemmin kirjastoj-nstiturrti.t pe-
rustettiin vj.e1ä llarlcovaan (t93tr) j" Ul-an tlcleen ( t le O).

Vuonna 1961+ nämä instituutit mur.rtettiin kul ttrrrrri--instituuteik-
si. Niiden tehtäviit laa jen-i vat ja lcir jastoalan opetusta varten
niihin mrrod,ostettiin ki-rjastotieteellj set tiell,el<unnat. Utisia ktrJ-t-
trruri-inst j-tuutte ja on 1960- ja 1g70-luvuill a perustettu Venäjän
neuvostotasavaltaan, tä1-1ä hetkellä niitä toimii yksitoista. Mui s-
sa neuvostotasavalloj.ssa alan lcoulutusta annetaan 14 yJiopiston
ja kasvatustieteellisen institrrutin lci.rjastotieteellisissä osäs-
toissa. I(orkeimman asteen opiskelijoita on noin 30 OOO.

Keskiasteen kirjastonhoitajia koulrrtetaan 12 kirjastotel<niku-
missa ja y1i sadassa kulttuurj-korrJ ussa ja -opistossa ja keskias-
teen oppilaitoksessa. Niissä on opiskelijoita noin 30 OOO.

Yuonna 1969 va]-mistrri kaikkiaan 15 OOO korkeimman ja keskias-
teen t<irjastonhoita jaa. Samaan aikaan yleisissä ki-rjastoi ssa toi-
mi 654.. Ooo l<irjastonhoitajaa.

r
Korkeimman asteen oppilaitoksesta käykö; n esimerldcinä Krupska-

jarr kulttrruri-inst-ituutti. Se anltaa ltir jastokoulutusta noin 1 2OO

opiskeli jalle kahcleqsa tiedekulanassa. Ensimmäiseen lrurrl uu l<aksi
osllstoa: ali,.l e.iset ja tieteelliset kirjastot ja b) lasten ja kou-
llrllirjastotl samoin toisessar crj".cislij rja stojen ti-eclekunnassat



on I'.al'..si- o.sas I oat a) tel<nii-lc;.rn alan lri rj;rstot ja b) maatal-olrstieteel-
1i.set ki.rjastot.

Eri alo jen opetulcsesta molemm-issa t j.edelcrrnnj ssa trrro.l ehtii kuusi
oppj-tuolias 1 )ki-rjastot j.ede , 2) bj.bliografi at, 3) lasten lcirjastot
ja kirjastoty§ lirsten parissa, ll) teltnisen alan lcirjallisuus,
5) tieteellinen informaatio ja t<irjasto- ja bibl.iografisen toimin-
nan teknj-set apuvril.i.neet I 6) lrrrnnont j.eteiden, tehniikan ja maata-
lousti-eteides perustee'i, .

C1:i-ntosuunni te].man tunti jako nir"1.11i vlronna 1921 /f Z seuraavalta:
1: Kaikille yhteiset aineet (f l ,!.j ZTZ4

Yh t e is!<rrntat i- et eet
Yleistieteel1iset aineet
Li "i kuntakasvatrrs
Erikoisaineet

2 . Eriko j. s brrminen (eg 1L)

Yhteiskuntatieteet s j sä1tr.ivät NI(F:n historian, fil.osofiarl, poliit-
tisen taloustj.eteen, tj-eteellisen l<ommunisminr €steti-ikan ja etii-
!<an perltsteet ja kr-rJ.tturrrin teorian. Nämä aineet ovat yhteisiä kai-
lci1le Neuvostoli iton !<orkeimnr;rn asteen oppilaitolcsil le.

Ylej stie',5eisiin I<uul-uvat rlrt. ]<irjal.lisuu.stiecJel psykologia, vie-
ras l<ielj-, aikamme lrronnontieteen ongelmat, teol.lisuuden ja maata-
l-oustuo'bannon ongelmat.

Liikuntaltasvatus tarl<«rittaavoimiste-l ua ja urheilua.
Erj ko isainei'i a ovat yl.einen l<i rjastci ti ecLe, l,rettelointi, lrlokitusr

b j bliograf ia t pls o o

Erikoistuminen alkaa jo ensj.mmi:iisenä opintorirlotena. Yl-eisten kirS
$astoien osastossa eri,1.<oistrminon si sältiiä ,boisaal ta erikoisbiblio-
grafiat, joita tutlcitaan 23" trrntial toj saalta yl-eisiii aineita kuten
t j-eteel.lisen a teismin, Neuvosto-1" j iton hj storj-an, muiden maiclen his-
torian, Iiirjallj-surrstj-eteen, -l-asten lij.rjalJ.j-srruclen jne. .

Iiaikesta" opiskelusta on luerrtojon osurs hj.ernan )r1i puo-tetl l<äytåi,n-
nön har joitusten noin yl<si lrolmn soslit ja noin tcgr.rdesosa a jasta 1<äyte-
tär:n seminaarit1-ö skent ely1'n.

Cpiskeluail<a on päiväopiskeli- joilla 4 vuottal i lta- ja kirjeopis-
keli joil la 5 vuo tta. Aspi-ranttrrrri l.;estäi; vasta 'vasti 3 tai 4 vlrotta.

,*
Y1läole\ra., vttonna 1c|71 voimaan'br.rll r:t opintosr.llrruliteJ ma on y$teinen

kaiki1l.e ki-r;jastoltorrlutusta anJ:avi1l-e korl<eal<ouluille. Vaikrteluita
l<uitenl<in esiintln, opiril aitoksen s j. jainnista ri i.puenl sil1ä eri s€11-

dtrilla perehdytäitn alueen väestän krrlttrlrri in, hi:toriaan, l<ieI€€rt,
kirjalli suuteen jne. . Lisälcsi oh jelmaa on viime vuosina mrlrrtetts li-
s.li';-'rr.i.1 :! i.i :r': tiå'.i.:r r'.n l-c"naattisten ti-eto jenl<äsittelymenetå.lmi"en osrntta
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I(oulutuksen slsä1tö Jaetaan opinto srrrrnni- t e1na.s sa kolmeen ryhmääin r
yht eiskunnall ispoll tttl,s i in alneislin, yl61Es ivj. §tijvi Ln Ja po11,-
teknLsiin aLneisiin sekä erLkoisainei s J. in. Jal<o heJ jastaa ]rlerrvos-
toll I ton kLrjastolaltokselle asetettuja vaatimuksl.a si irr5,tr1ii.""4
kehittyneestä eosl.altsti ses ta yhtei sk,nnasta komnrrnist J.seen yh-
teislflrntaan. Klrjas r:o jen t ehtävänii on prol:ra3oltla marxisnL-lenLnj s-
mi-n aatteJ-tar osalli tua rrrrr!«:n l(omnrunistisen ihmlsen l<asvattami -
se6n Ja turvata yhtei-sl<rrnnan ti eteeJ.1i.s-teknJ.stä kehl.tl.stä. NKp:n
25. edrrs t a J alcol<orrs kiinntttlkin huomLotn opet'ksen tason Ja kir-
iastonho ital i.en päterryl'den l<ohottarnl seen. Mattl, R'r
Aln.i! tor Ncuvoa toll.lt on yl. l,r1!tä k!.r Jee to ia ta r
chudlcr, o.ort. tLlbrarLoee Docuocntatlo! and Blbttography Ln tbc ussR

191?--19?1. Londoa 1972.
chrHlcr, G.orB.rTb. Ru!rr..[ Natl.onal Llbr.ai.., rn Åarlyrla of sovl-

.t Studl... trntrrnatLoaal LLbrary R.ri.r i/tglZ
Chubrry.a, O. I LibrarLoc ,.n tc USS!. Mo.Gov 1922.
Chnbrryan, O. tlL pTtrc Llbrar,y Syatem in th. Sovi.t Urlon. prag t!?2
Coaatruotlon of tl.brarl.cr 1n tho USSR. Ttro, Ll,brary yorld, l,fay I 96g
Frrnetr, Slnon .d., Llbrariee la th. USSR.Iotldoa lg7l
Ef r.rova, Annr N., Librarlan.hlp in tho utBB. Ttro Llbrery forldl Hry t96g
Frll'r-Iranaon, J. B. r optegnel.cr fra en Ru..randar.Jro. Rool 2t 1962
J..ohkLna, Jo.S. lDlo Staatliche Lenla B!.blloth.k tg62_-1962

Zcntrrtblett flr Br.bl lothck.rce cn Zrt962
f,a,hhr artttr rrnlu-klrjasto loo-vuotLer. Ncuvortortittotn tttuutln

vuoclklrJa ilo r I -- 111. 1963
Kuhlborg;. Svtnt. to1m., tr tr. N.uvostolLlttooa. Hkt 1962.
Ll.brrrlanrhlp ln thc ussR. Book and rllustr.tiou Erhlbltl,on. Mo.cor l9?e.
Mor.chctkr,L, l{J,kolai Iako1.vr.ch, Gulde to M.E. Saltykov-Schcdr1n

Strtc Ptrblic. LLbrary. Lenlngracl 1973.
N.uvo.tolllton bLbllograflatolmcata r-rr. euvoatoliittoln!tttuu-

ttn Julkal,eusrrJa B t6, tg. Hkt 19Z!l-25
[.uvo.tolLlton kl,rJaetotoLl!6. ta. l{ouvor tolLLttolnc tltuutla Julkai-

.u.rrJr B:t. IIkl t97t.
Orgrnlratlon ila Sovlet. BBL Z, 1972,
Rudoairro, Margarite I Lr.brar? Traltrlng in tbo usisR. Librt 1t 1962.

I r Thr All-UnLon Ll,brarlr of Forelgn Llteraturc
ln Its Nev prcul'eea. Uneeco hllctln l, 196g.

Ru3glor & Svent; ScvJ6t Llbrar,,.r and Ll.br.rL.n hr.p, Chl'org. 1962
S.ltrkov-Shchrdrl.a Statc hrbll.c Ltbrary. l9?O
S.rov, V.V.r L,'brary Sc,.cncr aad Sooc probl.L. of Lt brary Educetion

Ln tbc USSR, Lr.brl )t 196.9
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OL-I SI(TrLJ..rC.l )llNI ':lOIIVInnl.i'l'1rl .O '[.J r j -l L-t.T'd.rAI&L

Opisl<eli joiden ennestä:inl< j n tri,rrlcliaa to j.rneentr.rl oa on va1{- i t,r,al-
1an edr-rstaj:i en taltolta l<aavail-trr vj eliil;jp l:a.:e4pl,,ralis,i . nii11s1l-
lisen hätiiti"lanrt tr.lm:i-ssä o11 srrllnn j te,! l:rr o 1: i r-rto1n irr:rrrlro.ion str-
i:istantj-sta ja niiirr ff siiristot,t), jetrtr r-lllrl.jorr srr.ptll;1.rrrr ist;rr filltrl;r.6 l-
l. j-slrrrcLen -i nvesto'i ntei lr.i n, .i,rtli-1 gv:.r.t srlll'n),1.i t1,sl.r.p .i,, l.6rnl(trl grr

lyllyen tlihtii irnon ottr jc.rr llatrna I ta or!rr.l 1 i sontl) in .ltrr irr !:tirr I u tnt4gp1r11

sllrlnnatt:t va.r'at. Patrlt j t ortlr{, vi.r"i.t: hrirrc.ot vnl'llrnt f. i11.1r l- :r i i I r;,
ettii 1ai no"in ei eflrii.i vo.i rla ?nyiip r"'-' ltai Ikil ..t e '.,n 1 t i11rrtallarrl;sr.n ..lLlr.-
nei11e. I'anllei l-1e l'.ltttl, i.a'i nerr v:rl.tioval ta on l;ii I 1 rr.i sessa t i .l antees-
se. )'leensä teipuntrlt ''nostantaan liorlcoitrosentt j-a ja n i i n on selvi tty
vrrosj- eteenpäin. Va.l-ti,.:t-t 1:orl.rotrrkj.mri;iriirahc jen l<asrrr-r on s j tten
es j tetty rt opirrtotr:en 1.asvut1ärr r va j.J;'!<a raho-t ovat melr1r,et srrofaan
panliei11e.

llykyiset hätäl;ilatoinret ovat jo lri eman :räJgrip ia. on ryhrJ-vtty et-
simään erila.isia mahiloll.i srrrrksia viihentrr.ii lainansaaji.en miii_i.rää.
I(einoirra on vi-ra1.l i.si.1ta tahoilta viil.;r"1-tett1, setrraaviaS
1 ) Vzrlt j on takaam'i en opin ho-l aino jen .,.rähentii.m:inen \ra-1 t j on Olrinto-

trrl<il'resl«rlisen l"aat jm'err ohje j.rien mrrtca i se.sti . Iio. oh je j ta .l.o-
pul1:!-sestj lciisitel.tiiessli niitii jorrrtrrt"Liirr jorr1,lirr verr:an Iie-
ventärniii.irr, 1:osJ<a opj skel- i joi.rJen vas l,rrstrrs ol j jr.rrrr:1-«rln.i l.tar j st1.
Lievennyltsi.stri ln-roJ.:irrrattl.r olrjeet rnal:rlo_l 'l -: stav;rt \r i r).1.;..1i-i r.r .l_ai -
natakarrsterr m1';,n*r.irni.sen vähen'b;-in sen.

2) lranl:,emil.i ert 'u'aral.1 i.snr:,Jen ottarr.i nen 1:rrom;.oon err-hi str" onoi,rlrän
oi)i,-r t o'i:rrllea rr)rijnne t t äe s -sä.

3) Astrmlstr.ren ja mllltn itvrili l1isen oi, j rr.hotr.relrn .r,tilreltii.minen opin-
totuen mäi"lrästä.

4 ) Lainal<oron liorottam j nen ja por:rastam j-nen.

5) Lainojen takaisinmaksun nopeuttarnincn.
6) OpiskeLumenestyksen ottaminen hrronrioon opntotrren eni.ttuilJ-6-

näärää päätottäessä.

H§,t§.ttlaBorrlateluJen ltsriltst oII lurrrLtu tuvnno1nillsot t{rrLnnt ,,o1r{R-

totuen viiiirinlcäytön estiinrl-sostärr Ja ttrLl<lcaLsta oplskol{Jolsta,
Jotka eivät tarvitse opintotul<eatr.Kuitunlcin ValtLon Opintotukilies-
kuksen omien selvitlsten rmrkaan opintotuen väärirrkäyttö on erittäirf
vähäLstä ja esimerkiksi ja esimorkiksi rruorula 1973 oli korkeakoulrr-
oplskeli joita, joiden vanrhcmnrat ansaitsivat yht e,ensä yli 3OOO mfc

kuussa vain 16.5 ')!, kail<ista opiskeli joista.Liian sr**ien tuloJen
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on8ielma tuntuisi Luonnollisenunalta ho j-taa verotuksen l<autta eiJ<ä

opinto'bukea våilrentärä11ä.tri o1c sj.is peI-l;oa niinkään siitär että
jokulsaisi Liilcaa opntotuliearvnan siitä, että erilaisia erottoJ-uja
IqiyttåimäL1ä viedään opintotulci monelta sellaiseltae joka sitä
todella tarvitsee.Opintotuen toclell ista väärinlcäyttöii on l-aina-
varoien supistaminen ja niiden lahj.ittaminon esimerlcilcsi yksi-
tyiseen vo ittoon tiihtäiivlin rrlliomaisiin investoint eihin. Samanlai-
seksi väärinkäytöksi voiclaan tuLkita m)rös s€r että wij.me \ruoclen
budjetin opintotukimäärärahoista on y1i wij-si miljoonaa markl<aa
jakamatta.

Opintotuen supistamistoinrien taustalta on löy<loltävissä laa j empi
politi-ikka, kuLutuskysynnåin rajoittamisen politiild("hara poli-
tiikka suuntautuu reaaLiansioiclen nostamista ja sosiaalitur:yan
kehittämistä vastaan.Yritysten kasvaneet voitot otrjataan liihönnä
vientiteoll-isuuden koti- ja uLlcomaisiin sijoituksiin, jotka niiden
alkuperäisiä rateoittajia ei.vät paljonkaan hyödytä.Kansalaisilta
vaadittavaa uh'rautr-rmi-sta yritetiiän perustel-Ia luparirksilLa parenå
mista aioista: rKr::e kalckrra ensin lcasvateta":n, niin sitt en siitä
riittää jakamista. nsamat lrokemat on I<uuLtu jokaisen tulopo1iitti-
sen ratkaisun edellä ja samat hollemat liurllJ-a:rn ainakin niin kaual,
kun Suomj- oll vapaaliauppasopimuksella sidolcsissa EEC 3tren.EEC-sid.on-
naisuuden oloissa on helppo vedota rrliansaiilnälisen kilpailus
paineisiintt Jrms. seilcrcoihin- kierre on lopr.rton.

Maaliskrrun 23. ol-i val-takururallinen opintotullipäivä.SiILoin vaa-
ditt iin joukolla siirtymistä opiskeLi japalkkaan. Si1loin vaa dittiin
seLkeästi ja yksimielisesti tarvittavien varo j en ottmistt ni-iltä,
jotlla sitä on! suuryrityksiLtä.Tiedåimme siis, että rahaa on ja
missä sitä ollo Joa lcohtaavat vastarintaar siitä ei pidä tehdä
johtopäätöstä vaatimusten -lieventämisestä, vaan taistelun voimis-

--ltamisesta.'
Ilannu ilrrl<i
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vol.Iio IGSVAA IilrNlIliS I'ltr6ap,

Voi'lro .!<asvaa J«rrrl'es I:rlo1ee
ihmetl; elen a1i-tu i-seen

lcasvaalio vai n el- im i st iirnme

vai kasvaa.l:o sj-elu.
Kasvaal<o katse n i i-n e btä se nril<ee
joka kol.oon.
I'lasvaako srllr puhumaan

totta jokaisena hetkanä.
Kasvaal<o ltäsi pehnreii.t<si ja ire-.r".1 iiksj
l-rropltrnaan kovista otteista
l<asvanl<o mi-ni.i l<uin prllr Jrrr-lr.i s hanii

vai kaswavatko va in ja1 l<ani ?

Luonnossa I<ai '';1,j 1';asvaa

kunnes J<erran krr ihtrru
kasvaa jurrr:i ja lcasv:ra funl<o
m1.ii s J«rl<llan en lrohoaa maas t a ,

mato pai stlrl palisrrlis j- r ptrl .1 eai<s i
1iai-l<lti e1oL linen lcasvaa
Lrro jan lcarln"iissa hronrrossa
llai i:rihiili:Ln sj-tte1 liasvan
itrmettelen. vain rniten:
Laajeneeko ni elen-L

vai
kasvavatko vain jal-at ?

Barbro, 1 1v.

-
rP

- -

Ir€
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ilotn en ku{uus
2. Enainnäinen kosketus GrelJaan

Ktrjnstorecnhoitejr Lllktsen tledot ja elänänkokenus eivät rtlt-
täneet yrltykslstä huollnatta ratkalsemtån ronarniveniru&§een ltlt-
tyvåä kysyqystä. Hiinen nalttrna bon nlalensä s*rl Jailcuvasf t ärsyk-
kalt§ qyöe muutltl. Hänelt§ j§t huonsenatte luotcleelle tntvmtlc
:luestyrryt nuste pllvenloakere, crl värlnen kuln nuut, Je huomal-
mattonan tuulen rantean rJrnat plenet Jättllåteen slnen lolcolaet
luineet, §änenrtneen mosallkkl,

tsuulonatkan påiihåtur kunpareelle o}l llnestynyt auto. Lilkan3g el
ollut us koa sllntään. Auto o1i kJIlä hlukan erikoÅsen näkötnen.
Siihen otrrl ntnittäln llltetty kaikenlslsia isoja ktrnistereita ja
pannuja, joiden nerkitystä Liikanen ei ynnärtrinyt. I1o*,ssaan hän
kuitenkin aJatteli ääneen:
- Tuossapa vasnaan pääsen<ln suorlnta tletä Greljaåfro

urlrään muu nahdollisuus ei voinut, tulla nuoren kurrnallisen vlrka-
miehen mieleen. Hiån keräsi ripeästl tuvaranså Ja alkol hkl pääs-
sä tarpoa autoa kohti. Yhtäkkiä håin muisci Llerlmön, hätääntyl,
käåintyi ympärt ja ,ejatteli korvausta mat.kasta. Hän näkl kautrana
seläUä Lierimön laucan ja kolne t,otista selkää. Rannagsa ollvat
lampaat asettuneet aterialle. '

Wilh. illäkynen makasi seläI1ään autonsa a}la ja toteei helpottu-
neena , että öl jypohjassa el ollut reikää. IiäneIIä el ollut k11-
rettä' Sll1oin tä}Iöin hän vilkaisl vasemorinpuoleisen takapyörän
ohi rannassa touhuav8a tr:ntematonta nuorta mles [ä. Huonattuaan,
että poika alkoi tarmokkaastt }ähestyä autoa, ruäkynen päättl Jää-dä odottamaan auton a}le, kålveli taskustaan ruusunhårjan ste,e-
niä ja alkol pureskella nlltä. Hän kuult autossa lstuvien kahdek-
sanvuotlalden poiklens;s puhuvan aartelsta jolssakln tuntemattonls-
§å paikolssa. Autoa lähestyvän thnisen vo:.nakas hengltys kuultt
Jo ' ÅÅä§nen verlyttl kaulaans,s ja näk1 auton vj.eregsa jalat. Het-
ken kuluttua asttillaud,an .r1apuole}le l]nestyl pyreä nåarrr&. Naa-
uasta kuulut äånt:
- Päiväå.
- Pålvää, sanoi &rä§nen ja katsoi sunojar suoraan hallaran glni-

siin melkeln vetlsiln sllntin.
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Kiinalaiset pelkäisivät sinua.
Että mitä?
Kiinalaiset pelkälsivät sinua.
En minä yurmrirää.

Ili se mitään. lllikä slnun nime si on 'l
Liikanen.
Eikö sinulla ole etunirueä 'l

Ei . Isäni nimittäin on iVletropolissa halllntovlrkarnie s , ja hän o1i
sitä niel tä, että kyIIä sitä e}äurässä selviäa sosiasliturva f unnuk-

sellakin. Säästyy sitä paitsi .rtT(-käsittelyssä kenttätiIaa.
Iyiistä ihmeen kentlstä se puiruu, Bietti urakynen, ja jatkoi:

Ei se trait taa . [liinunkln e tunimeni on UrtJ-1h. , e lkä se o]e pahem-

min hä1rinnyt.
Liikanen kyykisteli ja punotti, kurkisteli autonallamakaajaa ja

pyyhri hikeä. Mäkynen ktrtsoi totisena Liikasta ja kysyir
Mihlrr sinä ole t meno ssa ?

Liikanen innostui silnin rrähden ja elkoi vuolaasti selittää:
Minä olen uratkalla Greij.ran. luinut on valittu Greijan kirjaoto-

reenhoita jan virkaan. wrinä olen sopinut asiast*r lauttrkunnan puheen-
johtajan Kosakin kanssa. Tästä kal olkaa tie Greijaan ? Lrinä tahto-
sin päästä sinne pian ! !

illäkynen kiunteli hämmästyneenä tätä selityksen pal joutta. i{,än aI-
koi hivuttautua auton alta katsoakseen paremurin tätä uutta kunnan

virkamie stä. Wilh. Iviäkysen po jat oliv.rt uteLialna iLmestyneet tar-
kastelemaan hekin vierasta. FIe seisoivat rinnatusten ja ratsoa na-
pit tivat Liikasta suu virnee ssä. uräkynen nousi icoko pituutäensa ,

survol kädet taskur:nsa ja sylkäisi munankuorellisen veman ruusun-
marjan siemenlä suustaan. Ne lensivät noin kahden ja puolen metrin
päähän. lllaa alkoi ahnaastl 1meä syl ;en kosteutta . iuäkynen alkoi råur
hallisesti sellttää:

Tie päättyy tähäuc. Se aka.r Grei jasta, mutta tänä on jo Grei jaa,
TääI1ä päin Greija alkaa tuolta rannasta. llhdotan, että tulet m1-

nun mukaani. .Elt i\yt ehkä pääse suorinta tietä Kosarin puheille,
mutta pääset tutustumaan toiiriialueeseesi. Näet ihmisiä ja oplt seI-
laista; .,mistä ne ruulussa eivät olisi koskaan arvanneet puhua, €i-
vät edes tulleet ajatelleexsi sltä.
- ruini.ur p1täisi ol}a jo peril}ä, mutta ry}lä teidän autollanne

varn.ls ti pääsee nopeamqin ruin julan.
rienti.es. Käyioure kyllä marr<inoilla Lauti jorkuassa, mutta sritä ..

ei o1e ii; L,ä -rir ...r.r-.L-,r kuir: h/öL,yä siriu i1e. Ja oixc-rstaan se kuuluu
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,jo sinun virtrusl holtar.iseen.
Liikanen alkoi nos ce1la tavaroitaan autoon. u,äkynen katsell hiljaie-

ta sisäjärvea ja hyqyili iEsekse€o.

lviäk/nen tempaisi muutanan Kerran reippaasti kammest,a Ja auto alkoi
kiiydä . llän t ie si : Wvä ryyppy suoraan sy ty ty stulpan sieralme sta te-
hosi aina . ruäkynen as EeIi si.vuovelle , pani pir tupullon ove ssa ole-
vaan koteloon ja is t,ui kuljett,ajan paikalle.

r-,i- j.kanen silruåili yurpärilleen autossa ja ikuae t, [e]i. rvristä tuo mies
loihti tällaisina aikoina polt [oaine t,ta tänne tiettömien taipalei-
den taakse . Samalla hän reksi , että voisi tiedus t,ella uiäkxöseltä hä-
nen lukuiunrrastuksiaan. Oli niin pai j on kysy t f ävää.

l/iitähäln mahtaa Densj.ini täällä päin nykyäårn uaksaa 'l Lienee melko
kall-ista.

En tiedä. Luulen lisäksi , et E,ä sitä ei qyydä tää}Iä roissään.
Liikanen ihmetteli ja pyörif teli silnriåån.

iVo rnuL t,a onhan t,ässäkin ja iluto ja se <ul-kee. Jaa, niin tässä k€iy-
tetäifur naf Eaa , arveli t,iicanen.

Ei. 'Irissä l(tiyte tään puuta. Ia j- oi.iceammin tässä käyte t,ään häkåraa-
§ua , j oira sisäItåä reilun kolmanneKsen palavia kaasuja ja va jaan
kaksi kolmannes ta palamattomla kaasujå.rvi€ }iirurme näi}Iä palavilla
kaasui tla.

lVlinulle ei ole koskaan kel'rot [u.

Tien varsi o1i auLicta. r(aukana näicyi me tsiä. Tien varressa kasvoi
pensaita ja Kanervaa. Siellä täallä vitrersi ruoho väkevästi. Liiica-
nen muisteli lapsuuttaan iv,etropclissa ja totssi ruinka eritaista
kaikki tääIIä ofl. Liän rnuis t,i seiLkin tapahtuman Hote1 Schock In: in
edustalla erädnä talvena , j olloln kaupun§in rnatkailuvalt [in.r ulko-
mailla oli: "tulkaa katsomaan ilmieläviä oikeita lumenluojia maaham-

ln€. " S1nä talvena nähtiinkin joitakin ukomaalaisryhniä hotellin e

edustalla töIlistele,,iässä $unta raaputtelevia ja lapioivia miehiä.
Sattui vdhäluminen talvl, ja niin heitä kehotet[iin ]apioinaan sa-
naa lunta paikasta tolseen. lopputalvesta lurrri öIi mustaksi lapio-
tua. IuuuäILa työn texivät kaiktivoivat konee b , joita nyryäåi:n niin
harvoin iuetropoli ssa näht i in.

(uulepae i,iikanen, minä voin kertoa sinulle. c,r-lfr ihroettelet näi-
tä puuttomia seutuja, voi-n tcertoa sinulle , että närnä ovat Kraftin
iiaita. Iai tä}Iä hetrellä r.raftin perikunnan maita. He ovat riidel-
leet perinnöstä jo karsitois[a vuotta. Asia on nyt rnenossa erääseen
(ansulväliseen Euoinioistuimeen. gaf tilla oli suunnitelma. Lliin hak-
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kautti ensin netsåt, situen hän alkol qyyuä ruokanullan pussitettuna
ja lannoitettuna kukkamullaksi, sen jälkeen soran rakennusteollisuu-
den .yri t,yksille . r*1käIi syvemmäIle tul tere ssa o1i si löytyrlyt sopivla

t..L--tLa1!rkivilaje ja r o€ olisl myös qyy ty rakennus Eeollisuudelle. Ftän aikoi
qyydä reiän maailmaan. Hän o1i suuren Luokan liirenies. En unohda

hiintä roskaan.

Kirjastoreenhoitaja ei osannut sanoa tähiin nitään. Hän vilicaisi vie-
rustoveriaan. ilIäkyse}Iä oli ruskea iho, luitten ja lihasten pääIlä
niin, et Lä nitään ei tuntunut olevan liikaa, tuuma ja ohut tukka.
Silmissä oli tunna våri. , jos t,a ei så.rnut selvää. VäIiIlä hiin tun-
tui Llikasesta intiaanilta.
Pyörä juoksi, ma Lka joutui, auto vieri , tie lyheni. VäIillä itiäky-

nen kävi lisäämässä pikkeitä Otso-puukaasuttiuen purtavaksi. Sil-
loin täIlöin Liikanen puhkesi loputtoman tr-r.ntuiseen kysymystulvaan.
irlilh. uräkynen vas taili }ytfyesti ja uiietteliäaåsti.

Iienmutkan takaa ilnes tyi talo ja . ruä§rnen hil j ensi vauhtia , vilkai-
si Liikasta ja sanoi:
- Äfa ole huolissaså. (y11ä sinulle nimiä viela keksitään eneuunän

kuin osaat toivoakaan. PitäjJn parhaat niuenkeksijäu tulevaL ruark-
icinoille Lautijorkuaan ! 

retcimies



De rnokrcqttlsen laltornC[vston

toiminta furn*tovq

L.itok .llrno. on vuodcrtr 1tf2 toi.ul,nut eopLuuktovrrelnoa 1ri-
to.oeuvolto.Iaitokrcn kullolnankln ealola. ot! at otturrut ottrnru
hltolaauvorto'.r tahdyt päätöktct oo,'krocn. Irl,tornouvortoon oD

vuotl.ttrln vrllttu Jårcnot dcnokraattllcrtl lal'tokt.B Jä.entca
bkoul.a!!a. K.rtarrlcra,Ei oi].olr eattunute cttä Joku opottrJe ollrl.
Joutunut ryrJ§yttt;krt hltorneuvortottrl ve,'Lkr ttlte,'rtr paru.-
t.lur orr Jo.kut käytetty demolcraattllta la:ltornruvortot vr.t..,!..
Pär,nvertor,a lrltoEuvoetollo ott ollut clinctrtop .ttä e.r'at oD

kErr,t.lt, Jr päät.tty yhdcraä1Jolloln kalkklon näk6kannet or
na,hdoll,.rlnuD lrrl Jon otcttu huourioono

Ll.to.a.uyo.tot ayrtlir.vlt ylccuräkl'ttr tr'l.rt..!a., Jo..a tust..t
oll,vat. brl ll,nEoauudr. ! tutr aa subtcon kuuint. Erltld..cat* ltrrfraraar
ytrict l.tarr $trLr&untrt1.t.cl11..r tl.d.kua$tr l.itok.ill. P.-
iTatattr,r,! lr.lloln nältt eopioukacn'rrrrLr1r laltoraourolto Jre korte
nonrt pro.fct.orltkire ( loteta arLa tbtyatl rettrlronrtl rtlpprt)
huonrcivat e rttä catLaoa yhdcn Dlalran yktlttrvrlt..n ponretrre ryrå
tecn olt nl.olot6lrEr brlutl,vrt päletåä ruutkLn opotteJit .ir oDir-
kollJat päättträätr ae!'oiatrp JotLr kolklvrt ke1kkl...Hc anulrrlvtst 1

stt.i y1LoDlttovt.ll't o1c vartrkltelal'a ctuJrl vaan prhalt.r.ll.
alna.rr hil.lecn vor.daan perhal'tra cdirtää rtuhaa Jr ybt.r'.ktrnnrlllste
cd1rtrrtl palvolovaa tutkLnurtr Ja op.tErtr.
trtrj..totl.tcon Jr LnfonrtlLken k1l.nt1ö1.Öto.n.uto.to on nyttct-
nl,n, nlrltctty. (utelr tuna.ttur, .1 lar,tokaall. o[a.ta takaa ola
profereorikilEtlön J roa.bdot t8yttlrl.t opctteJl'r; Jotcn ttytyt
t'alnata ou,'lt. laltok.tltr. Sulql.l arlnrlta e..t liDtr.n v§tl.B
h.Ja lLaala uutoan utJaaeron l.l,tolnawortooar on profueorli
&rrki-Sueul.c tl.toJhnlclrr.tt.ltoDl.t, Drof.!.orl. N.ulrt r, filoroflu
lrLtok..lt.rvrrailIrd.tä löyty, tl.dotE Pttit (Heuraur Jl PlotJ'lä)
E! vold. ol.t.t.r clkt raatir4 cttä profcarorLt; Jotka olvät olo
hl,toLroa kp.!r nlirre kl,un brllirnolll.la.r t.k.r1.14.ä, ktyt-
tlt.klt tlotoorlrn kehl.ttällrcor elkanr.r koLouLtr'.r. l.tur,'.tr
Lrurp.r.hr.lDtlnr ]ua ot.tau buod'oolr ottä boldh toätlv&rl
lyör orl'llr l.ltot.t l1r.r ttlrtlUl'dc! ryltl I'l'aäärt;rvltlHot'däa rlrl-
la[.a tä!ä tllrnro orr arltyl..rr lkä?§ r kooLr lrltokcoue on Suorol
alaoa yliopletotacolaca klrJaatotlctoeu Jr 1nfosmettik.! oP.tutå'
piirtc r
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LtltolaeE! sykyl'n.D o.r,n,'cr wt Profeetorl oa vliE. e,'koinr .ttttlryt
r"rl catut tavla krnto J a darokraattla.n lal-totacuvotton tol'rlnr.t t.
Jr koko, dcnolcrut tLtct ta päätökccntco tta lal tokå el h. EEo llrrttr
eiitä; että kcvään olueaa l'tec oll, nukana päättäuäsrE lal'torncuvor-
ton tol'ElnEan Jatkemlscat r bäD aslttää nl.Iclläänr että llltorncu-
wocto, Jr lal'lloakokoukaat ov.t. waLnr ocuvoa-entrvLr clfunLä e l'rtfor-
naatl'otLlalrur.&lls vtllla Päätö.Yrltra. Ifir.llr.t.ctl ac onkl'n pL-
dsttlvå ar.Ilä nr.r.llt, korka demokraatt,'aillc hrlll.atocllmlllc
cl. ha11l.ato.11vc.tl cl cnää anacta kokooatutlcttloJe.KåiytäaaöasE
Ja laitoklan ohJatäärrrön mukaant lal'toekokous on kultcrrLlD cd.llesa
laltokecnr yll.rer päättävl el1n, elkä rr'Ltä tulc luovuttu hall1nto-
vlrartoa, konnra&.ouklnrJ cn takl,ao Muut crrkin Ritva Sl,cvånon-A11.n

on crl.ttäayt vl.hlalluJ., ottä oPt.k.llJaln tulce tl.tä lähl'n
esLttää nåkcnykeläEn crlu.rkl'k.,' träncn Ja nuld.n oPettrJlcn va!-
tearotoilla etkä kokouktr,.ta. Tä[ähån kultenkLn ronuttaa koko do-
noLraattl,ecn päätöktantconrr Jonlce idoana nloeno.er.tartl orr, attf,
WI}EISISSÄ TOKOU,trSISSA IEHDJ|J{N PÄÄTöI§ES KITIO(IA KOSI@VISTÄ LAI-
TOKSEN ASIOIST4.. Jor opltk.J.lJet alkrlrl.vat purkra sydäntään ykli
ksrrallaan Ja yhdcl.le opettaialle kerrallaan, ol, veatlmuk.l,lle
olist rl,ittäwää kaLkupohJaa. Asiat vaatLvat nlmenomaan Julkirta
penrsteelllsta käalttelyä ia päätöksöntokoap jotta Ltrmisrt ym-

märtälslvät päätöksen taustarr ja noudattals lttavat ritä. Kutan
Ritva Slevänen-A1lea t16tcalli.tcn kirJastoJen Ja lnformaatlo-
palvelukeskusten hallinnon lucnnollla totceJ.r dernokraattLnen
päätöksenteko vle alkaa Ja+o! Joskus hankalaae mutta maksaa vaivano
LaLtorncuvocton on nyt ryhdyttävä putrhaamaan samanleilta sopimurte
kiln tlöIaltolncuvoaton kanssa kuln se €siml€hen kanasa tchty eo-
pl.muo I Jonka pohJalta on tälrän asti tolmittu. SLinä ktintl6laltos-
neuvogto sltoutuial. noudattamaan demokraattl.een laltogneuvoston
päätökstä o11 lupaisl JulklssstL tyytyä kultrlloimasim.n oEaan.
Koska k1lntiölaitocneuvoatot tuovat opettaJlll.kln palJon hallin-
nollLsta 1isätyötä, luulisl varsLnkln vr.erar-don professoreldcn
olevan klltolllsiar Jo! dcmokraattinen laltornouvosto säärtäl,sl
näin heil tä työtä.
Viima ai.kojcn ajankohtalaia aalolta on la lto.ncuvoa torsa ollut
kurssivaatlmuston hyväkrymlnen. Tavan mukaan asattiin työryhmät
orL arvosenateloJa varten ja na teklvät ehdotuksensa. Sllhen 1a1-
tosneuvoaton kokoukraenr Jolra ehdotukcet pLtl valml,atclla laltos-
kokouksen lopullLaesti pAJtettävlksi, tol. Rltva Siovän.n-Allcn
ornat rLnnakkalaes ltykect, jolate a1 laltosneuvolton JäaenLllo altä
enn.n oltu puhutttt halaistua aanaa. Lieäkai noLn kokoukaGn Puoll-
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väli3!ä Rltva slevänen-ÅIlcn ilmolttL, cttei ehdotu.ta .hditä .nää
kåBr.teIlä laitoakokoukaessa, vaan nyt teht:ivä pap.ri menee ti€dekuntaaq
Tleto aJan våthyydes tä Joutul kuitenkin outoon valoon kun jälkeenpar,n
kuultlLn, €ttä orä111ä, osi'o. ttedotueopln laltoksella oll lai togkokoub
Bst pldetty nsllsen päivää o6idän euunnLteltua laitoskokous tammc myö-
hemmin. Tiedskuntaan menl a iis rkeekencräinen* paperl , Joaar oli vlelä
paLjon kliatanelal,ria kolrtla. Tiedekunnan opiskeli ja Jäsenan pyynnöstä
ae pantiln pöydäIlo Ja tull takalsin raltokEGlle. onnettomuudckrL sc
aattuL kuitenkLn tulemaan Ritva Si evänon-ALlcnln ulkomeanmatkan alkana.
Dnncn lähtöään hän oli j:ittänyt laLt osneuvoatolle kirjeen, Josaa waatl-
muksiin kajoamLsJ'sta luvatttl.n rangaistukseksl koko laltognsuvoaton lab
kauttamLnen. Tällaen kl.ristyksen edessä laitogneuvosto ei volnut t6hdä
mitään ia nilnPä enai vuoden waatimutsemrnc ovat eräi1tä osin truonommat
kuin nykyl,set. Tällaista nenettelyä eL kyr.läkään voitan. pitää ren
ltaagen mukai.aena, Jota meillo em. bal ll'ntolucnnol la opetetaan.
Kavään ropurra tu.Llvat laltoaneuvost.on käslttelyyu rayöa keaklpltän
tiitrtäimen suunnltelman Ja tutktrulpoli itt ir€n otrJalman uudlstaminorr.
KTS on nykyLsellään melko merkltykaetön papcr{,, koska ope turminis teriö
Ja valt lovarainmLnls teriö olvät ole s itiihoudat taneet. opet ta JavLrkojcn
suhteen olemme kesklpltkän tähtäimen suunnL telmalaamme Jäljcsaä uselta
vuoala €ikä t1lannc näytä JuurL paranevan. Tutkj,muapolLlttilcn ohjelma.n
uudictaminen on ajankohtaLnen asla. ohJelmae uud.iatottacasa on käytävä
periaattecllieta keskustelua laLtokscn tutkimustoiminnagta. Tutklmur-
poli.l'ttlseata ohJalnasta ei saa tulla merkLtyksetöntä paperial Joka
tehdään näin alkrir että opetusmlnr"s terlö on sitä pyytä,yt. Tutkimus-
polLittlsen ohjelnan tulisi konkretlaoltua gradulkai Ja muiksl tiotean
hedclmLksi. Jokaista opl.karijaa kolkeva asla, Joaaa laltogneuvos tossa
on vllrm alkoina keskuateltu virkkaasti, on poisaaolot pakolr-ial.ta
harjoitukaiata Ja niiden korvaamLnen. Aslaan vaikuttavia tek,.jöltä ovat
esiin. eri sarjojcu pLtuueerot, JollaLn kerralla käritoltävän aalan
tärkeys Jne. Tol'nen a6iar ioata on arettu keskusterla, on yri.määräls-
ten oplskeliJala määrä. Laltos kokoua, jo.sa käsit€I1ään yllämaLnittuja
ja eräitä muita asioltar pidstään 28.4. Lal,toe ,euvo! t on Jäsenet toi-
vowat, että laitoklon Jäsenot. käyttäieivät hyväkaeen tätä mah.lorrlauutb
vaikuttaa aaloihinsa:Nyt voL tulla päättämäiin, mLllaeta käytäntöä ensl
syk.ynä sovellotaan lrarjoituksiata poissaoroihLn. Nyr voL vaikuttaa,
ensj, syksyaä onJo myö,rälstä muuttaa tätä aieaa. Mlkaet tuliaL mukaan
pää t tämään?

Tuula IlaavLa to-UokkarroE



20

TRODESSORIÅDRESS I LI'OVUTryTTIIN

Torstaina, hu?rt ikurrn 1. päivänä l(ävi UDIi: n liihetystö (Sei3a Ålander,
Tarja Nikander, Maija Jirssilai-nen) lrrovuttamassa noj-n tJO nimeä kä-
sittäviin profes soriadres s in kans.Liap;i;:111-kkö Jaakko Nununisell€. Num-
rninen hrpasL esi-tel-lä opis!<eli joi-(len kannan opetusmini-st eri paavo
VäyryseI1e.

Emme il{ävä kyJ-lärrsaaneet tietoja siltä, missä vaiheessa professorin-
viran täyttiiminen on. Itleidän on jatkettava toimintaa va,,t inlr!<semme
rr t ieter:l-Iinen pätevl'ys perustaksi professorin valinnassar puolesta.
I(irjastot ieteen ja informati j-kan opetrrksen hei!<Ilouclet johtuvat rer*
surssipulcrn ohessa pääasiasåa siii:ä, ettei oppiaine ole vielä kehit-
tynyt tieteehsi. (ResurssipuJ-a ja al.an kehi t t1,rpät t öm-1,:f s liittyvät
tietenlcin kiinteästi yhteed useimmille lienee epäse1vää, rnitä kir-
jastoticde Ja inforrnatilkka tieteinä ovat, ia tästä seutaa kammo tie-
teellistiimistä kohtaan.

opetuksen t iet eellistiiminen eL merkitse kiiytännön opetuksen sy?Jäyt-
ta-!,istär vaan päinvastoin sen tason l:ol:ottami.sta. Esimerlcil<si kir-
jastonhoitaja saattaa joutua kehittelemäåin l"Llokitus järjest e]mäli. r1-
man teoreettisia tietoja .h-roki trrlcs e ri r, a se on hankalaa, voin omasta
kokemul<r e stani vakur.rttaa.

llarwalle ehkä tulee tä1Iainen te]rtävä eteen. Sen siJaan 1äres Jokri-
nen joutuu tekemisiin asiakkaicien r<anssa.. I(ui tenrraan opetrr{seen ei
toistaiseksi sisäl-1y turhan paljon ainei.,toa, joka liittyy lukljoi_
den parissa tehtävään työhön - sen enempää tieteelrisissä kuin ylei-
sissä kir jasto is sa;a-; :-. .

Iliten esim. yleiset kirjastot täyttävät tehtäviinsä lrrku- ja sr,vis-
tyshatrastrrks en edistäjinä? Tiedäämmerrö, mitä.: ihmLset lrrlcevat Ja
mil<si? Tiediirrmekö I krrinl<a laajaa rur s.lrrlcrr t ai-d.o t t omuus on? Ja osaanrme-
ko vastustaa sitä? Osaa.mme]<o tut,strrttaa ihmisiä näytteJ-yJen; suoslt
tel€vien bibl iografio iden, henkil öl<oht aisten keskustolrrjen, tilai-
suulrs:len, kertrojen ym. aul11a maailmcnktrl-t tuurin parlraisiin saavu-
t.l<siin? vai onko se yripäänsä tehtäviimme? Mi!<si.:on tai miksr. ei ore
Niimä ovat kysynlrksiä, joihin ei voi r.astata ilman tutkimusta. Ja san
mall.a ne ovlt mitä käytännöllis j_mpiä on6e1mia.
rnformatiikan kohdalla teoreettisen tason nostarnisen välttåimättö-
rqrys on, jos matrdoJ.J.lsta I vielåikin seIvempl.

Tj oteen rn4riiit)-s r.hi:ei r:':rlrnassa on kasyanut hrrimasti. Tieteestä on
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trrllut välitön ttlotantovo imat useat tuotannonhaarat perr.lstuvat tle-
teen saawutul<si1le ( esim. kemia.n teollisuus), ovat jopa identtisiä
trrtkimrksen kanssa ( atomiteol.lis,,us ). Tieteen keksinnöt otetaan
yhä nopeamrnin ja laajemrnin käyttöön tuotannossä.: Tieteellisten
jrrlkalsu jen määrä l<asrraa jatlcuvast j..

Mikä on tieteellisen i.nformaatj.on järjestel-mä.n pail..ka yhteiskun-
nal1is essa'byönjaossa? Ititen'L;ieteellisen informaa.tion järjesteI.-
mä on otga*i,soitarrai jotta sen avrrlla säaistettäisiin trrtl<imusaikaa

Nähdliän, ettei informatiikan teoria rajoitu wain tiecton varastoin-
nin ja jälleenleaun ongelmiin, vail:Ira nämä ova tkin erittäin of-en-
naisia osia tieteestä. Ti.eteel-1j sen j.nformaati on teoria on yhteis-
kuntatieteellinen kategorial jol<a kuten esimo ps)-koLogia ja tilas-
totiecle on hronnontieteiden ja ),hteisl<untatir3teicr.en rajamaastosse.

I(äyteinnön työn kehittåiminen olosrrhteita vastaavaksi edeLlyttää,..
tutkimusta Ja tutkimrttr<sen poh jal ta tehtäviä teoreettisla yl.eistyk-
slä. Onlcin sanottu, ettei rnil<äii.n o1e sen käytiinnöl-lisempää kuin
h:nrä teoria. Pitänee paikkansa, vai mitä?

a

t

Mai ja Jus s i.lainen

MM
klolLte lernaan lähti 

[öi I fe

Donus-klubi lla 5.5. kto Zo.oo



a

!

t

a


