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pitjirm.lomus '"t*':1.n;i:* -i: ;t'.'o -*- 
i,/fl

Opiskelljaliilrl€en syksy t976 on'dlIut qr,'t]'nättöriryjrd€Ja-.a.jJraa-
Opiåkeli jat ovat säaneet lr{rkLar @npa -vqr+:gsFp l'e{iinoF s t aan; uo-
t ät ,r"rå odottavgt .."takäusppätöG*ä:in'. paii&r.ti ovaf Leikkauslin-
i.i f u", o pi sk e l i j aL lSal iwat- ile ii l e kuulrr.aä+ainliitäåiiää kokonal-
äena. 

'Saiatuhatta1 oliisicelirgaa' ymp:iril,Snaata. *ion . fakkoi.llut oikerlc-
siensa puolesta,3l5 1oOO osallistunut mielenosOitusnafsseille ; .Lu-
kenrattoiat opiskelL3at ovat heräinneet opiltotuhiad3essia yLLopJ.s-
toissa; Laduil-r-ar työpaikoi11a. opiskÖLijoiden vaikea asema on
tr<uohutianut i?rni"sJ-ä, multakin k-uin pelkhiä opiskeliJoJ'tat ja ni- 

r

;ä 
-;;;;;;rin 

on-e<eitynyt runsaasti. t:.imeisän keräysryruiå{kön l:

jälkeen Tamperöelfe. -oli saatu kasaar'. yli 2O OOO nimeä. Päätök-
sentekiJät ovat peiäst1meetl urutta toistaiseksL ei ainahaan ole
iur"tt*=ia,s imaaiaibia- f ainå ja. Jääru:ie odottamaan väft atlstä;- E "nrt-
iJ erune toimettonina: taisteiua on Jatkettava.

;i:
- ' iittafarrtsis en 'taist elun tuloksista on rräyttöa i:i?jastotieteen .ia

. ini:i: råat i ltan laitokselta, tosln toisella rintamalla. Pitkä?ar kes-
't,"tiår:{Jit huuto '1äitoriseltärc'.re ja lroto kiriastoalan kentältä on vih-

- ' doirf:in l:iiriityt päätöL§ent oLiioitron llorviinr Laitok§eEcre otl sae--- 'nut uudeh viren. Vän]:oille opisk.dliJof lle laitoksen r rcsursgipula
"on tottu .iuttu, ia uudctkin, 'aiqa}rin sivuaineen opiskelijat, ovct

-, warnasti 5o fyiryän tuttavuutensq atkala tuntoneet sen nal.oisgaan.
., Loito:r..t -vaii<"ian resurssitilant ees een orf '1<Liirnitetty huor:rlo ta

' ' ,o.ror, .nrodeä aJart. Toissa keväiinä kailekl. kirjastoelan Järjestöt
käsittävä låaiå'^ iå]retystö jätti opetuaäinisterlölle adressi-tr,
Jossa vaaCittiir,r tr.lntuvaa rasurssien J.isäystä laitokselle. Kir-
jastokonitea päirr"tti samaa asiaa iättäessäåin "m:let1*tö*??r. lio-
rostaen Tan:pere,grt,:ylioiristol: lrirjastotietecn ja inforrnatiikan
lai.tokscn ascmaa rnaan ainoana suoirenltieListä opetusta antavana
yksik"irönä. Laitol:sen resurErsipulasta käytiin iäl1oen kesliustelua
!-,rrn IIIK;n edusta-jat vi-! r:c keväårnä toinittLvat opetusministdri-
öön profcp sPriiriressirr.

Opettajavoini'ep vä1i141s tJ-etenl-cin rnikUttaa,r,qrös opetulcs'en. tas oon
j; sitå ltautta val.mrules j-j.n toimia auu:iatissa, Vaatinrusl ii-ke onliin
åil:si ol[ut . Laa ja, trtäsit'täcn rryös. trtenttäväen. Yhtenäisel-l-ä, pl!-
käJäntp j-'sellä toiminna1.la vo ir:me saarruttaa tuJ.oksia. I"Iiin nyttr-.in,
veikha tr;orkca}.oulu jen virat ovatkin viirae \ruosina ollcet kiv 8n ta-
kana. Harvak-sc:)n. niitä on ti-ppunut sinne missä kipeimr:rin lcaivataa-n
ja monet kipgästl .kaipaavat ovat jäeineet plitgit Päätöksentekiiäf,
ävat tnrstiä unoht-aneät korkeako::iujen l:ehlttämislo1l ( u*r. r:rukaarr
esirt. viinc vucnn+ , o,l-isi virko ja. pitåtnyt rryöntää kaikl<iaan 754 t
todel-l-isuud.cssia nYör:.nettin seta ) ja suuru:.anneet'varc.t tuottavin-
piin ]<oh.t eisiin., f'ä.L1,aista J-in jaa ån me tiet er:J:.ään hyyäks-yl vail<-r-r-:

täIlä hetkell-ä oilå# J-aitoksemme resurssiti]-a.nne ontr i:a osittain
paranturtu.t.

)
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Emme rr5röskäiln lakkaa vail«rttemasta ed.eLleen laitoksen tilan-
teeseenr Tieteenaloutme laaJa-aLaisuuden t?ihdon olt väLttämä-
töntä saada l-aitolisell-e informatiikkaan perehtynyt apuLais-
professori. Tä*ä# vaatirnuksen puoJ-csta tuleriune vielä toimi-

EN"ÄS l,rrr, HALLTI'ITO?

Tar,rpereen yliopiston ja erinäisten nmiden trrorkeakoulujen h.aI-
1into or3. ollut jo parin rruoden ajan pahasti tukossa, Niitx kauan
oar nirrittäJ.n ol1ut voirrassa ras. klintiöhal.Linto. Sitä erur.en yli.r
opistctL:ta n:ääräsivät kaikilla tasoil-Ia professorit, laito*;sil-l.a
yksinäåi.nr tiedektrn-nissa keskenäein ja koko yliopistorr tasolla
hal-]-l-ntovirkar:i est en avustuks'e1l-a. V. 74 t eht i j-n siis uusi hal-
l-intomaJ-li| to sin väliaikainen. Sen mukaan yliopistoyhteisön jä-
senet jaetaan kol-meen ryhnäåina pröfessoritI rnuut opettajat ja er
piskel-i jat. Jokais'eLta tå.rI.is.i eri tralJ-i.lU-ron tasoiLle omat edusta-
jansa e sekä yliopiston valtuugtoon, tl-eclekr:ntaneuvostoon ja l-ai:.
tosneuvostollrin valittaisiin aina yhtä nonta jo}:aisesta ryhnrsätä.
Meidiin Laitosneu.vo stos semi:le oljsi kaksi professoria, kaksi rnuuta
ope'!;tajaa ja iiaksi opi.slceJ.ijaa.

Opiskel-i.jat cvat I.*ult eni'-in .jä'btäytynoet tämäie hal-iintomal-lin ul-
kopuolell-e. Hallinnon:-:udj-stuksesta on nimittäin käyty har::ppailua
jo 7O-1uvtrn alusta, cikä väLj-aikainen asctus' vastannut opislceli-
joiden vaatinuksia. .Ennen ko. asetuksen hyräksyr:ristä olivat opis-
kelijat esittaneect or;lan vaj-krtoetrtonsa sekä uh,lcavaatinuksenr ettei-
vät tul-e mukaan hal-1intoolr.l nikä1i sc on kiintiöhal-].intca, ?åinä
vaatir:us onkin pitänyt jo parin vu.oCen a;!an.
MIT}: O IS§;ALT.IAT vÄATIirÅT?

Mikä sitt e:r oli opisirel j- joiden vail:.to ekrto ? Itrs. g,rä-h.al-Linto, ylei-
sell-e ja y3r.tä1äisc1.i-e äir.nioikeude]--]-e parustuva r:alIi. Sen vaatini-
nen ei ollut cikii o1e nitai.än trai?:.attel-ua, si1J.ä jo useiden vuosi-
en ajan cn r:onilJ.a Iaitoncsilla toj-nittr.r sert muftaan. Onpa yksi ho-
konainen korkeakoulukin ott:nut seii käyttöön, Taideteollinen l:or-
keakoulu HeLsingissä. Se eå c1e suostrrnut tcteuttamaan väl.iaikais-
ta haL] intoasetu.sta l:iintiöineen vaa:r. opetusministeriötä uhnaten
jatkanut ortlaa 1in jaan sa. l'tryt se cn jo saanut vcitto jahin! sc seajathaa Jölä-potrjaS-la .

Taurpereen ylic=istossa toir:rii yli k;rnu::enen der:rokraa,utista laitos-r1eutros'toa, ictka ovat sopimu-k-se:rverais-ia, so . professorit ovat[sl,rnrrneet ncudattaa niissä tehtyjä pär-töksiä. tti:"rri-r, valitaan jä-
sånet l aitoskoitoulcsissa, jc;i-lai-n saa ottaa o§raa .-iolcainen laitoksenjäsen. Kiintiölaj-tosneuvostojcn lcol<oonpCrrlofr ei r:uuten rnäärätä lai-
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lpt "cl-La r 
I vaara sq,ri asettaa y-l,lopiston valtur:.sto r:iclliral-: .;,.,; "

kaan.
Siis va]-tA'" yJ-trääl-tä alaspäin, l<r-rn -Laas d.emokraatt j-s et i-::..: '-

neuvostot valitaa-- cicriokraattisesti. Fcikker:l<setta näissä 1r- .

tosneuvostoissa oli oLl-ut'muX<ana professori( t) , i"auita opc-i-i::.:;. ,.

ja henkil-ö1.-ur:.taa sckäi oe:' skcii.,ic j-ta. l.{itåi.:'n cpetta; ien uf-,lsj*.
heittäal,:tä irallinnosta ::ij-ssa ei ol-e tapatrtr;nut, vailcira er':I:l--;
suuret sanornal ehCet nalin ovat vä:i-ttäneot.Fäinvastoin L*j-!;ft,i-r, j-.

osa,puol.ten mukanaolo on juuti r:"tkaisevaa g näin ki;s]«rsteJ-t.
01L makrd.cll-j.simman lcatto.:raa. lernol.*raattinen }-a]-l-into on ni':1",:;
vttcsina osoittaaurt ol-evansa toimintal:yi^sinen. Scn',roisj- n'yr,-i
ottaa uud.en, vakinaiscn lr.al i"rntoesetul<son pchjaksi.
3d:11ä on maii:ittu kij-ntiöheiiinnqn,'bolkotti. iTyt sitä yri-i
,t,.tä:n osittailr roi-,tuttaag jotlcut opiskeJ.igajäi^jestöt ovr.:.t rrii.*
r3.ossa muJ<aan yJ-iopisto:: valtuus'(;con. Tatnä crl' herättäinyt c;':1.;
täj-n villeesta kosleust elua. U:-s cin$1?,! ,pgliit " '

.L}§-iqg_tjlt oLisivat mct:cssa, sclr. sijaan nc llAelle_Eilgår jotkn
6iiffia].<ä1s-Lte]'1ect1IIiffi.TJDI(y1;is}iokoffiovatcitcl.*
1c on 'lco j ko t in j atkani s ere liannai-l-a .

tij-cl-cstäiti llanta täyt3r, mäilrite1lä 1.o.--,ul-1isen tavoittccn pc.::.
jatr.ta, ei- min-aaän jär;cstö o1c luopunut 144ä-ha1 i inncn r.aati-*.
Eruksesta pitkäIJ.ä tiihtäj-mellä. ,

Edistääkö siis' osittai-n.:rl bcikotista l.ucpuminen tätä. I.opullr-: .'

ta tavoiteita? Iuiitä seurauksia kiintiö'rrr:rltuustoon menemir,,<;l-.-
1ä on? Epäilen:ättä opiskeJ.iJat saisivat si1.lr:in enei:rrnei.n tj-n::..
toa siitä mitä ylicpiston sisäl-ä tapalitrlr-t. Vaj-lcutusmeihdc 1 -i-n '-
su.uCet valtuustossa seil si jaen ovat pi-enet, i--rrL kaksi cpc'i;-;L-
jakiintt ötä ovat kuiterrl:in en:+-mn:a.1iseo31 t,:ra:rtumuksen nrj-eltij; i,i,-
n:iä. Tässä piLee yksi leiintiöhe"3.I-innon jujua kui:I jokaineir r:r1:".
ri:ä 3iänertää hiintiönsä sisåIlä ej-kä ristii-n }.uten yyäg ssåi, ,

lcahden kiintj-ön van-h:rii-iisr-,-Lls -talttu, ainakin usein:,n:issa i::l;
koakouluis sa " Y-ol-mas seLlrat-ts '21 na-krieiLcseni h-yvi:: vaara.l-l-i:rc.;'r;
menemäl-lä nrukaan opiskel j- jat le,ntavat s'iunauksen sa tåliJ.e hi:l ,-

linaeoll-e, jo11ci:: opetu.sr:rinistcri. Viiänä;ncn vci e jatel-1aå i:,,ils :
ieas r cpislceli jatkJ-n ov.i L jo mul:ana r sG sn siis tlyvä ha3.ll-i;,..r.-
ma1-1i, voimmekin rru.uttaa ,,'äl- iaikais er' as etu.ks c::. pysyvirL;s i " Ii, .:. -

kctista luopumisen oi siinäi. .tapar-rlcs essa si.is riitoiri.älro c.. j-stij- 
,

lopullista tavcitettaian:e, Cemoi:-raattiscn ha1linr:.on säa,ririsEa. .. i

korkeakoul:;i-hi-n, vaan..su.orasta:r.n vie sil tä jalr,r-L nIt::,. Gil-,sj-
täl-l-aiiien ltroprxnismiel-iala o::kin nähdä-kscni patlas'l;ao /r"siasr;::
kuite:rhin keskustellear:. cdcllecn; si1J.ä orr niin sr.ruri rnerl','*,
tys I että opiskeli jal iikl-'eel-1ä ci o1e ire-r'aa väåirij-n ratk-aj-sur-j---
trin.
iElriCl;I?åTIÅA lif,ytf-rilTirs$ä ' i.', .f'' , 

: r

I,'Ieidåinkin laitol',sc1le toi-mii Cer::ckraat:Lncr:. ]-aitosno'i.r-",rts-L* 'l'.i...
nä syksynä sen paatehteivä cn. ol1ut lai-töSsemj-iaai.rj-i jäir.l 

","#5-*irinen jr: ticteel-lisen i'.cskus.'uc1.'.;n hcri:'ftämir:cn.
Laitosls.euvosto on rryös puu.ttunr-rt -rs'. gssistentirr ninityr..isLli-.;:
syksyn ali;ssa ja .,",:esllqste-l l-ut yl1mäaralsen opirsl,;eI-ijan 1s,J-,.
masta. 'Tär:'ä k::-l:ul ut.=l:u on ,r-rt'rol}con l:esi<,;n, mutta påiiltctti:-;:
L'-uite:-rtrrin, Gttä'.nyt 11:,totrtsc11,a. plevilfe.lrlir::e;-aräj-si1l-c c',i -uL
vattava ammett i-pat cvJrys eii innctti.:va cL-' "pi=Lål;" il;*= :"
sS>J+ .iäli-.een keskusteltava maledoJ.I-isista opiätce1-i jarnäiär.iezr -;,i,..

joituksista myös sivuaineen opiskeli jain tr<ohda1J-ae lcun j-a'i- uclr-.
sen resurssit nyl<yiscl1äärr joutuvat liian l:cwaIle 1<oe'btr:,e :-lc ^.
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Tästä tuL]-aan kesku.steLemaan scuraevassa l-aitoskokouksossoo

?utkintovaatinusten uudistarninen on taas tr*ohta lläsil-.tr.ii. Joh.i
totähtenä sen suhteen voisi- pitäii aireallin, cttä ni-r-h.in tul-evia
krrjcJa ol,isj- Tain:aeree1ta s:atavj.ssa, nilaä ej- nyi:yiscssä aina
tot euiu. Täh.ij.:i tr-iitt:rvä t ei:,täwä on tutk'i nnoaur,.:C.istul-cs'en ent is-
tä tarl:crip5- seuraemiiren. Se cn i:iiässyt l-u.iskah.tenaai:L -:-aito$-
neuvoston valvcnnasta, ei- varsinarises'bi nogetij-visin seuraulc-
sim.. .Myös J-aitosneuvostolr olisi kuit er:.I--iir väLttämätöntä osal-
Listr:i: sij-iLen tietcell-iseem. lcesllustel-ut-ra mitä tutkinto j en
utrdistamiseen l.ij-t tyy eitrcäi. tolr:ia vaiia rapcrt-i t ?r3r.råi1csf1'ä{tä
elirrenä,.

Vt. prof es sori Siovärnerl-ÅLLenin ol-csilcl-ua Tar:rpereeeJ-la crr rny;s
kä:sito].ty. Hfu: ox:. ]-aitokse1ia vain n. 1 ,5 pa:-våa vii-kossar r:ri-
kä cn eledottomasti l-iian vaihäsr laitcl:-sen as'ioiden laci-don kan-
nalta. Se haittaa r:yös opis3.-,e-1iJoital si13.ä tarvetta ottaa 3r1:-
teyttä professcriiir vci .-''li:entyä i:ruul-loinkj-n l:uin =rastaanot-
toarkoina. Lisd.ksi häJr. ei c.J-e ekrtinyt i;ertaaliaana nrul-,aan dem.
Lnan ko1-.ouLlsj.in, vai-kka ne on yritetty scvittaa håinel-l-e so*
piviin aiI.-cih.rn ja Xri:nen nrutr'.anaoJ oir-sa. c].isi hl,-rin tarpeellis-
ta. Dern. 1n ja UIK ovatl..in yhclessä teh.neet i-t'irje1-m?in y1 icpis-
tom rekrtorilI.e, va1tuusto1-le ja nneidii:r kiintiöl-ne l-1e r jossa
ni itä pl4rdetäixa cttariaen asia käsitte.l y;rn.

I[yk4risessä moninrutlcaj-sessa. Iea1lj-lrtctil-anteessa clr. kuitenl<in
yksi pii:r-re I jo sta lcaitrci:i d.errrotr<raatit ovat yhttä rnieltäs nyt
olemassa o].evia d.erieokrarattisen hall innon e].in:iä pitää vah:ris-
taa ja kehittää. ltäyttäreä1-t ä ope'cusreinisteriö11.e I että clen:.
kra3.iin'co tcirrj-j- teonrre parasta propa.gandaa yyä-laJ-n, lopul-
iisen tavoitteerlme lruc].csta.' Se cCe]-l yttää i:a1jon työtä ja
opj skel.ijoiden aktiivisuutta . Siksi olisj. slrytr jcl;aisen
icirjirstotieteen ja informati-j-kai-l opiskeJ.ijanl:'i n sutrtau.tua
vatr:a"rasti Cen.kra]-]-intoornie ja osal'l.istua csj-n. 1ai-tosn:oi:cu1;-
siin. irlj-issä vci oII-a päättär:rässä cr,:ista asj-oistaa33.. Jos
kij-ntiöha].1into vnL:iintu:t-r ei ib:tä r:atrrdol].isuutta enää o1e.
Siksi mcidiin cn puo1ust e'Ltava Cen:oi:rati ea juuri -rlyt.

&-#DK:n \,/Lt0{:ikokeus
k[n

11_ !1.

19,30.
r,nwintOle.
t<åsite

t\,/lrl§c\
i"[ yssy n klbir']€ t-i ssa. (ur*eå bo.n u s,) -

llääri (r,rr-r. e&llis*o-', ka-ttCetr tcr?rn?r-r -
takertorr-1{-rs, iet {ieLrr-sava.n !*-eiudeft toä -
ir,t nta.§u Lr nnit å rna se kå vå\l I ! aen uus; h C{--,,
tit\rs.
Paikal\a vo; -r-Y1xås' lilt.trå Ui]
*" "Tille ia *raäkut'a jåtästås?

t{.rn ?åsenek-
tcrirr{i,^'t åån I

a,/
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Ftarjoittelln Vantaern ( cntisen Helsingin maalaj-skunnan)
kaupuågirrkir j,rstossa I j onka toimint a on kehi ttynyt ra,iusti
viimcistcn 10 vuodcn aikerner.

lääkir jeiston lisäksi kir jastovcrkostoon kuuluu,,nrå11 :1,9. ?i
wrkirja,.sf,oa. "ru.urifr, csa sivufirjastoista gl-i yaöde'n .PaTi .tsl-
minna, r'a cllcita modirne jD kir ji'e to ja, mutta ltse pääkir jastq'
si jaltsi parikyrnmuntä vuotta vurtlto.s:ri& rakennuksesEiil r . ioss ?_.
v*ititEi äina:-nr,n ti l-ana:,hteuc: ei olIut musiikrtioeastoål elkä
valvottud lukugr-lIia.'rd.c;r1 p"-'iäkirjastorakennuk§:cn taj .määrä

"är*i;i;; ooo*n" 1980. .

i111sjnrmäiE;cnä työpåi.r#iarri suunnittclin yhde ssä harlgittelu-
ohjaajan kl ns;s-a Loico kc;sän kq ttavilll. oh j'::lman, joka plti paik-
kaås& s;uursmmlttr* muutoksitta. :

Aloittelin h.i.T j oitteluni luettelolntioeas.tolla. kir j oitta-
nalia kirjoitusköneella kirjantaskuja _ja luettelokortteia
mn1lin mukaan parvastä toiseen. 'Iämä oli kurjaa, Xksltoikkois-
ta työtä. l,iirtymingn pääkirjaston yleisönpalveluun tuntul
tervätulleelta vaih$tlulta, vaikkakj-n ty_önqi . 91i - 

pääasiassa
kameran polkeminen iSra klrjojejn hyllyyn laittamirren. K-irias-
toauto-osaston hoitaja ja amanuenssit tuntuivat kaikki tur-
hautunellta ja valittivat ammattitalto$e*sa ruostumista. Iiei-
dän apaattisuutensa vaikutti mirrlitunklr, sillä päätin etten
koskaän hae kiiastoauto-osa§tol}e töihin. 

r

ääkirjastossa vietettyren kiireisten päivien jälkeen1,, ioi-
den alkaåa kukai n ei juuii ehtinyt opr?i staa ja ohi ata, oli
kerrassaa l}ianaa sii:,: tyä slvuki r jaston r:iuhaan. ivukir jas,-
tot olivatkin harjoittelukauteni valopilkkuia. Sain suunni-
tella kirjanäytte1;,,itä ja julisteita eri aihei-sta, osallistua
satutunniå suunnitteluun ja pitoon, tutustua rauhassa kiria-
kokoelmiin ja klrjanvalintamateriaaliin.

Klrjasto},allintoasiattulivatm.iöSkesänaikanajonklnver-
ran "ä:-tte kiitos ystäväl-lisen toimi-stonhoita jan, joka- pe-
räfrO tti niinut valt: bnavun laad-inna"n ongelmiirr j a t' lousbud-
j e't in momentt iviidakko orl . r ,

gllessani loppukesästä -,uettel-ointiosastolla tehtäväni mo-
npu'listulvat. - tutustuin luetteloinnin ja luokiloksen erikoi-
säriksiin sekä pohdin yhd ssä ohjaalanl kanssa kirjanval.lnta-
ånäefmia. KirSänvalintakokouspros,essl tuli tutuksi valinta-
Ii;tan 1aatimisen ja kokoukseen oeal1.istumisen muodosså.

Harjoitteluuni- sisältyi Il§a§pi tutusturnislcäynnit },:spoon
kaupuäginkir j astoon j a ;,1monky1an vanhainkodin kir j astoon.

0hleeksi ensl kesän har_joittelijoille sanoisin, että pi-
täkää itse huoli hal j..ittelunne monipuol-isuudesta - kysel-
kää ja pyytäkää saada tutustua eri asicihln ia tehtäviinc
ii"a[si- iälvolsin heir joittelun sl joitta.urista parempa?n a jan-
kohtaan, sillä kesäisin kirjasto elää usein hiliaiselon
t rr.,tt* ia vakinaisten työntekilöi9Sl lomien .ruoksi asia.ntun-

loppujen löpuksi olen melko ty{lyväinen h*Tigitteluuni:
opirr* i,"i j on ui,tta ja sain lisämotivaatiota klri astotieteen
opiskeluun' 

I.tervi Heikkir-ä
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"l.Lf:li:Olfi"

ILDKen ]-entopallovu.orol-].a t:pasi toimitus kak
jastotiet een opiskel-i jaa, .jotka
syksyn aikana o1ivat Jo tulieet i

tutuiksi iirnokkaina eivätkä val]-an
säamat tomina J- entopal-lonp c1-aa j i-
fI&. ri (

Anja opiskeLee Hel.singissä
lcotir.raista kir jall isiiut ta, val-
rsis'tuu aikanaan filosofian lien-'
diksi. I(a"isa on jo neljänn.en
vuoden Laniperel-ainen suomen
kie1en opiskeli.ja" I'4c1er,snj-11-a'
kirjastct. &inf . on sivuaio€€-
11ä . Ka i s åtrt r rruut s ivua j-r: e s' t
ovat ttnäitäl }u-unanistlsiarr e ,413.-
ja tutkj-i tiedotusoppia; §osi§-
J.ogiaa ja kurueallispo1-itili<tr<aa.

Y

- A r mi 1t iipäin ov.at tyt öt l'--o t o i sin?
Ånja g lduru:ijärveltär liernijärve3-tä.

- l'{ikäs s c .talemi j ärvi oI1 r onko s B e trqrI- än nirr:i ?

Ånjasr Mafantieto ttoi! i'"ernijärv"i ori Lapissa.
Kaisa: Iäna ol-en iiemigärveJ-tä.
Anjas lviistäs toimlttaja orr kotoisin? ,,,',

- ?uota jaa, mirf;äpätakia t e clette i:i-r jatoa1al l-e ru.vcr:-
neet? r

-drnja Ja Kaiså s I.lyk-yåai.t "i cpetta jan hcmma oli-.cin i-n::osta.
kir jäståtieda on paicätie. c'peita jiån työ11is)rys'i,i1:ane oil
EleläiSuomessa heikllo eikåi muut onlcaan viitsi ruveta rnail--aJir.r
kirjaät6-s sä ''ef ehkä merie niin heJ-po sti hernot , kuin l<ouk:s s'a.

- I{i-t el:.11ä ovat opinnot alkaneet , pl-ett eko !:ai,'ri-.i in }rar j c:',--

ttrlisiirr. :päässeet?
ll

Anja Ja tr(aisa; I(aikkiih ollaan paästyr tcsin pienen tapne..
J-un jä1.kcen.

- i.Io miltäl on opetus ttrntunut?: 
-

" 
' Än ja ja liaisa.s Kuivaa ja as j-aI.lista, mrrtta sitåi. ei tarvi l;*

se kirjoittaa n:uistiin, kovin or1 o1-lut rrielenkiintcista ja
mr:kavaal niin ja. tieteel-1i. stä 1 i1man J-arinausmorl;kejä.

- Onl:o vas,tannrlt ennal-Jrokäsityksiä? '

'Areja ;a l{aisa: Ennaklioon i:äsitys ol-i häxärä, tarllo j.tus ori
oppia anmatti. Cpetus bn kai ail'-a J.ai1.La käytännU'11.istä, s j-*"

sältää paljorr harjoituksia, nin.enomaa& stnmattiin I'almisytavaa.
'-; C1c öteho UDiign -tcirni-nnassa mu1--ana?

Änjas Eeei. . .vie1ä

- Alottelco ttr.lla UDIi;n vGcsikokorrkseen, seirär on tr:ol:ta ja
siel].äi velitaan lrm. Ås j-asanan toimittrkseen uutta väkcä? l:-
mi]-lolrrko ollr hetki vaani.r :r, 17. päivä se on. kabrnetj-ssa '! iit-
li kalid.eksaJ-tae värinaall" tulee trauskaa.

vihreää ki;.*'

Å
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Ånjaa 'Joo jos aika vaan scpii
Mitä teiltä vieJ-ä kysyi.si. i4ikä teid.ät toi 1.entopalloa

peiaamaan?

AnJa I I.Io r ellsiksilcin rninä picLitn 1-entopallosta.
Ånjas Ja sitä 1:aitsi ajateltiin että sie1lä.roi tutustua

if§:ii s i i-n.
r Ortk-o cn:eistunut?
Anjas Ei osaa viel-ä sanoa, ihmeen vähän cn uusia opiskeJ.i-

jcitae va.i-lC<a rnc olJ.aan pal.jon n:ainostettu. Siinåi ön lcai jcku
tiLaston J.uento pää1-1ä.

'l:

Kaisa on 'sar:raa nicl-tä.
-Onko oll-ut rritään pcttymyl--siä, onko toi-woEruksia?

AnjaaÄppron fuaennot saisivat olla kaikfti syksyll-ä1 Ilyt ni-i tri
jää suotta kcvääseen.

- FlicLas taako $ e l:aha st i?
Ånja: I'y1lä se hiCastaa ics t,rU"e veirr cI- ;n niin kuin Er€r

toisaalta sanovat ettäi c1s ra suorittamiseert mene e kaltsi vuctta.
- il:-icac*ra:r rryt e i:rinä t i- cd än ni citen , j ol::r al-o it t i appro sta

vi-imc syl.:synä ja nyt jo srroritteJ.ae 3.audaturin t entte jä.
Ånjag i\Tiin, jcs; Ie esay1-icpistorsa cpisL--e1.--e r sG voi riopeu.t-

taa aiira laiI].a.
- Aiwan yleistä orr cttä cI su.-rri-tetaan puc]-essatoista vtLo-

Ce s sa.
Anjag Si'rähäin vaisi o.1'la jo errsi \ruonna jouluna valnis.
Kaisae Gradu pitäisi l'.artssa te?rd.ä.

Anja: I,Iutta s:1ti, vo j-siiran tuota yrittää. Yrit etään!
Kaisas Yritctälä::.t

- I,;itii tcil-tä i:yt -'tri,:l ä kysyi-si. Ifaisten ]-eh,Jissäirär on lca i-
l-*enlaisi-a traastatte1uja. I4iterr haluaisitta kuolla?

Ånja ja Kaisa nauravat.
Anjas Änsioiti:ncincr icirjastonhoj-taji-lta. . .

Än ja a M j-1;ä or. 1er:Xri3-ausahoults ennc ?

Anjae Voi tätä inforcrarttio-bul, aal
Ke skust cllaanr siitit initä voisi- l'-yslrä ja r.:it en voisi vastata '

?oir:ritus ci csaa e:rnåi.å-t oikein i:rysyä r:litä:.än.

Ån ja: Pal jon paner:1::i-a vastauksra oJ.isi saanllt ios ci olisi
kerrottue että vastaarnassa cvat Ånja ja iliaisa.
?oinitus. jää Lrir,Toi'Ltanaån t-ältä r:uistiin, Anjal1.a ja l[aj-sal-

J-a cd.rin i; kiire:
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ltII R0SA trUXEl,IBUllG,: JAC,I( .Nf CliOi'SCII JA l{li-lUIVIIPÄPPA
:

Qhelsen kir j oituksen tat'l:.oi iulcsenl ol] l.uoda yle j-skuvaa 1g1O-
luvun kiri astotoimi n]14 sta sekä ar-aaa käi'tännön neuvo j'a kiri as-
toalan vajliei mmatl ammattitaudin, liip j-vän lai to*.rtumi sen,ehkäi-
semisek i.

MONI A$IA 0lI 'l0If.rf1d

-:loiitaessani kiljastoalan opisi-elut Helsingin Sr.enska So-
cial och kori,munnl högs]i<t1 aniss,a ;lorri asia o1i tolsin kuin
nyt. Sil.l ,rlnr v . 19'TA r - a.Illperc:?rr kj -ria? i,o Lictcen ja infor-
mätiikarr professultf ia oIi alettu suunrritella, ii.r' jastoalan
o iskelujen aloittanliseksj- vaaCittiin lrai-kj i-ta .Lr.ruderr krru-
kar,iclen hårjcittelu (rriikä antoi kir jastonjoh ie ji-i1e ,ähes
feod.aal::-sen vallan sääCe11ä, 'keiiä kiriastca.l-alle y, eenr:ä
tutpe), silloln ol-i muotia kiivailla klrjastoi in ha.ririr,ta-
valr kioskllcirjallisuud.en puolesta, silloitr rurrnottiin --äpi
virkaehtolainsääoäntö. Suomen Klrjastoseura. oli hitaasl"-
mrluttumassa kirJr:§tcnjohtaj1en klu1.ista. avoj-mem:rraksi jär:-
Jes!öksi, Iciriaslgpoliittlnen yhiistys oli perustettu ede--
iisenä vuonna. i:ldisiyks'ellisten kirjastcnhoitajien mleli-
puh."enaiheita olivat Pariisin kevät 1 968, kameralainau.s,
)e kehitYsmaat. 

:

1970-;uvun,tyypill-isln plime on ollut kirjastoalan suun-
nit. elun valtava kasvu. Iinfcn nietinnöt, eri kr"r1t'brrrrriloh-
fc.Jerl hirjastctoimintaa sivuavat osaniletinnöt (tirjallisuu-
cen tukitoinuikunta, rnielipir'elehtitoimik'unta, [ialon kuit-'
turikomj-;ea ym. ) , kir jastoapulaisten koul"utusmietintö, -\ruo-

cen 197i kirjastokorrltean mietintö, atir-konaiteolden niie-
tlnnöt cvat tuottaneet runsaasti tieto;a kiriastcalarl r-y-
liytila sta Ja kehitysnakymistä. Valitettavasti tämä toirni"rta
oir ol1ut lironteeltaan aj-nr;tkertaista, maasta purr.ttuu vie, ä

)
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eri tasoilla pysyvästi toimiva klrjastosuunnlttelukoneito.

KITiJAS,TOS'IA TYÖI'AiKKA

Toinen tyypilllnen piirre on ollut kirjarstojen sisäisen il-
mapiirin nrlruttuminen. Ii"ir j as,t cn j c hta. j an rc oli on muut tumas-
i-a ]ääninherras a yritys johtajaksi. iiisiirj-itc ja säantele-
mään on sSrntynyt maht ava virka,bhtokone-isto " .:;uuressa kirias-
to s sa toimii luottamusm"i e hiä, tiedc tustoimikr-rnnan j äseniä
työmarkkina järj e stö j en tekerilen sopiniusten poh j al ta. Kir-
jastosta cn tul :ut työ-:ikka, i-i.btaas-i,1 on o .lttu ymmärtä-
åaan hlntc jen nousteur a1 että kirjastoiirrniset m;,ryv}it työ-
tään liian haIvalla. Amma'ti1linen Jä.r j e s täytyminen on 1i-
sääntynyt, j oskin use aan ke I ktrs iäTi e.e töön ktrulutiinen tuo
omat ongelmansa.

RÄUHA, YSTii"Vl,lYS , S0if DAARTS'JUS

Helsingin kaupungi-nlcir jautt',ssa jär jestet bii.n syyskuussa
197 3 välitt ömäs ti Chilen s c t ilasvallankai-rppauksen j äIke en
kymmenen mlnuutin työnseisaus s.,l j.C-ae,::isuudencsoituksena
Cir:-ten kansaa koht aay\. P j-di:nme kyrile{ren mi,:uutiu hil j aiscn
he tken, j ona aikana kaikki t cimj-nta pysähtyl . Tämä tapah-
turna llsäsi enemmän kuln mikään helslnkilälsten, kirjasto-
työnteki jäin yhteen]<uuluvuud entunnetta. Ki.rjaston johto
rytrtyi keräärndan nimilistoia niist:i i.enk11öisiä, jotka oii-
vat oso j-ttaneet vastustavansa sotilas jrrntan verisiä toimia.
Heiltä aic,ttiin ott.a seuraai,asta tilis-uä poi.s tuo kymmenen
minuutin palkka. i',limili stan kerään'i nen ]:arli-r'tui kuitenkln
kaupungin lehti en jyrkkään pa.heksumiseen mlj-sta toj-mrniaa
kohtaan. I,isäksi ne työntekijät, jotka eivät ol1eet työvuo-
re§sa työnseisauksen alkana, -; iinoiittirrat e'btä heidänkin
palkastaan saisi vähentää tuon verirahan ]"liteinen rint ama
sai volton ja palkat,makse ttiiucvähentä,mättöntinä.

Saroa.nlalnen upea tapahtuma on nähty Sucmen kir j a.s'i;oseuri n
kahdessa viimeisessä vuosikolcor;ksessa " iiouvolås,c'å hyvälcsyt-
tlin yksimlelisesti kirjastc ierr rauharrtyän merkitystä koros-
tava itRauhankir j alllsuus julkil ausumar' I Kangasalalla täträ
ke sänä hyväksyttiin äänest;gksen jälkeein selvrn numeroln
Tukho} an aseistarri-isuntevetoomul:seil al-]ejci:: j oi ttanainen.
Nämä kclme tapa,usta csoittavat eelvästi , iliiten 197 Q-lurmn
klrjastcmaailmassa orl aleti;u -bajuba kirjastr:työnteki jöiden
vatäu tavalla, jcta, zrikais;em.lllntässä mita,ssa ei oil-ut nähty.

M] TÄ TEIIDÄ?

1970-1uvu11a yleisissä kj-r jas l;oissa on ,rok-e.itrr mrtä eri-
1a-, simpia työmuotc ja. Kir ja.st.tr.Lltcicimi trt:;, mLljsj ikkikirias-
totoirninta, 1e r ten elckir.ratointirita, kurlnr.l 1 isen informaatÖon
jar,iraminen, työpaökkakiriastot cvat -raltir tinur E?,Iriäi sä. paik-
icaa.nsa. Oud oimrnilta liitännäis:: 1+;ä taas tunlu.r,,at seLtra.a,vat
tapahtuma,t, j oita, tiedetään kiriasto j-ssa vi-i-rne aikoina o1-
leen: sa.venvalui;piiri ,. tans s j-l.loniu, äkrraaricfyhmä , j oka ty-
tön ompelr-rkerho, ui-marantakiria.si;d,. Tä11ä hetkellä oll earL
pial aaniässa takai sin rnyög kir j aan. !ä11e j ärkeväI1e suun-"trrselle on omat selityksensä. Kj-riallisr-iucien tuota.r:nossa
on havaittu selvä siigtymi-nen lcansainvälisen rrrihrlekj-rjal-
lisupden suunt&an, t1ötokirjallisuuden niniekernäärä o11 pie-
nenemässä. lasten ja nuorten lie skuud e sse uuslullutaj-d otto-
muus cn saamassa hälyttäviä mittcja" Iräil-'.a,ikojen tärkeim-
mäksi työmuodoksi nollssee lukemi spedagog:-ikka, työ luki. i oi-
d en parisse, joka a,settaia kiriastoniroitaian airmaititaidon
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ja työrnoraalin kcetukselle. Työ f:ik-1, iciLtt,t*I tr)a.rii=,r-rä or'L i:.uo*
mioitava myös a,lan kor"rli-:-tukse s $e.. !{aker.iiilt-a.tr tcirni nrtan tär-
kelmpina kbirderyhminä oII pide'ttävä. r:a.a,r:viJ- ieli jä-råit stijii ja
työväetöä, joi,Jän lulcuhaTTastus i,en 'biellri oll har.ait tLr o-l-+:rrE:ri

siruria esteitä. Iämäkivr t;v".ö hak;,:e ';'i(rlä cj."t--q:i ta lmiotr: jaa.n.

f Irii'I TRA'I]ONÄIISOINII JA RUI

Useat viime alkoina ilmesiyneet kjritstoatlari rn:'.ertjt:nöt ko-
rostavat toiminnerl raticne.l-lsoj,ntii.n lriireel]-isyyt'tä, eri-'
laisten atk-sovellutusten r..d"l/t'f öCrrottoa,. . Jiir jastoi ssia t'.'ött-
ja,on ongelma oo.ottar vieli.i se ivl i;;,'§tåiävr, oilotuse.ilra :riireut*
iao tcunältte ja valti-rrl"1e mi-l jconstaii r,r-oi.ta, väi ttävä b I{a-
lervo Järvelin ja PerLti 'fakkari tel],:inoi-scssa, Kiriastcleh-
6en kirJ oitukse åsaan. jKir ja-"to j ssii o.n l:tli:l.saasti. sellaisia
rutiinj-{Oi ä, joiden tekeni:-ce ssä :ii,)nee' treII'oulji, j-n1;o 'lioko

työhön. lioko viime kevädn tein aenrvuDrr:-'.sln liel s,ingrn ]ra,u*
plnginkir j,.stos,. a \rarc.stosj. j::-tc ji,,_ Ti]]riiIj-l: v:-j.-rrot-uine11a,
f.i"Jo jen kolcoa ja merkr tsin kuul-akä::kj-k;r'riä.1-\? .'uokcme ricke ja"

eri-körtteihln- fyö ei Koska'i;rt r''iilten:)'rn"v t r' k-,Lr jo ja titlvi
1isää, kortistoista l-ö ti,i usj-..cliriiir5'Jri nrää.r:ii tri i:i.ije([i].il,i;-rr s:i.a

vllttauksla.'Iällaisesse tila:rtet;s$a piti ke.n:Lt'[ä::i miele:i*
terveirclen säi1;,,ttämisen malle ;a.'ri osku s vie't-i.nime t;iossä
uudeilcerl j oulua, j oskus yri tj-mnre %a.'?,en-}-""ar ;i oitu ste:; avul-
la lentää lierrolrsesta. toi see.nr jcskus i-mproviscimrne ecnii.ie-
dia de1l 'ar-bea. lYämä ova.i j-son kir j.*sto.ri a slcita , -[.y'ön 

"iann
eriSrtyml sen aiheuttn.mia cniJelmta. Iiaalaiskunnissa cn omat
huolensa ,

KIRJAS TONHCI T,I JÄIV SI\TI]PJISOCNAT

Kalevi f omperi crl tutkimukse ssaan kir j as tcrth.oi tai a,n arinat-
tikuvasta e sitellyt kir jastonhoita jien käsir:rksiä työs rään
ja omina.isuukslstaan. 'Julckset ova L pelo t, Lavia; amma'itil:un*
i.an ke skuude ssa on vielä. rroi makl,tA.anå vaIIa""Lla I:i.ir.ii1;-',,s r tttä,
[',,,vä kirjastcnhoitaja r-r.rI Se]l-a'::t'nr _i11L.:,:1 i--:;'::ää ;'i csr§::ail] kor-
tistcn vieressä, jrlla cli pitkät käde,t ia i ?trz. csaa trir,ic;it--
taa muistutuskortti:-n selvän cscittccli. tt{i-nä c-Li-s,j n j;oista,
mieliä..Ilyyal-tä kirj,,rsicnhOii;a;a)-ila..Iaiacii"1;siar.r F;c.,s1...'Luxem-
burgin j a- Ge crgi Dimitrovin -päättävä1s;r1't'iåi j a . rohrkieirt.l;:;" r

JacI': liiötrclscnin luovaa anari:iaa, ilo,re irrrlssonii: ja Gan-
rialf I{armaern hil jarsta vo j-ma,xaslii r;-i,ise.u i;'t:i,r j8. a ji-,Ln'l;åjiii-r..

'iI-;T 0A, i\IIILIK''VITUS'j,å JA YlT'l5if li'-lrYCtÄ

vuocien 1971 kir jastokomitea "si'ttliä' 'kir jr"s'r; cl:';imi"rr:;'r"n i;a-
voltteiksi varteenotet ua"vj a asi'-ii1;a, ;j cihi ::. hi',,ik:,;1er:. i{,i:r:.r.*"

nattaa. tutusttra. Klrja.sto jc:t t^:ehittärnj-s,el-le o]1 srtr s r-tietrra$*
sa laa,ja ohjelma, johcn tosin .,rrr,1i;iova.l'i;n., 1r, :L.tnä t'riltic-
varain_mini sierlö suhtt'u-tuu n;)rreäs.Li . iiie i r,:tä Lr:: j-L;i sta rii p-
puu r, riiten näihin päämäärij-n ps.ästiåän. f.itfi t.fi sten kiri as-t,.: "-

ätu,n opiskuli joioen ja ki-r jrrs;otl/9nir:iri i öiden on ;rhdi s'uc:i;-
tävä vöim.,nsa irhteiste n ta.voi i'teirlen to t;e,rttamiseksi-.
Pnblc Neruda kirioil,taa rruistelrnj"ssaan: :

nRunoili jaa, jokil trruhur; rrel.kkiä jär jettömy;1ri;s:1ä, :ylnuär-
tää vain hän itr,e ja häncn rakaste r,tutrs ä, ja ,se on ejka nur-
heellinen " juttu. B.unoili jaa, j'cka Fr.rhuu pelkästäiin järkeä.r
ymmär'tä'rät easi-tkln, j a u:inun i;ä3rf,yry sanoa, ettei sii täkaärt
iloa synny

l,iämä lderudan vii saat sanat cn aina syytä pitää" raiele s sä.

il

Kari J. Ketttula

-r1
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pläröölr or-

s9§egÅik1.=q.,!a11itu.trcsenja1li.rtt?.i..j1irrt.!,i;:.r1,ri.=,*;tineuvottelut oirinto-buEsta päättyi-vät,.. parrki.ri"]r laino je', suqis-
tuspäätös iää- volmaan mrruttum"itortr*t". Lisäksi lainarr saaiien '

nykyis-tä rnäärää aiotaag supistaa 15 cå Z LLaT silrl-r{lten laino ien
eninii:rä j- sniääriä.

I.{ITÄ :ti:U. i"ipRiii?SEB? Opiskeli jat ot'at }roi;o s-r''ks"}rn toirnineet
supi stuspäät öks eir p eru-ni 9.* ; a 

" 
o pi slie1 i j apalkan icehi' t t ärni s en

r:uolesta. äåisrer*n:e o11. i;.uulunut: l-okai<titin i o päir'än rni eJ er:osoi"'

tuksen, rnaagir:le tristoriaa laajirnma* tnj-el-encsoituks'eu jä11t<leI:I

opetusministeri väilnänen ilmoitti aroittavansa t-relrvu t Lefu-l'1:

panl-,]--ien tr;anssa. Lokakuurl 15. iåf'ä"a l<a.rj-vtlt opiskeliia- i"'
ko.-:.1-u.1ais iärj estö jen eCustaiat* ministeri r/äänäsen luon1 vaatl"'
massa neuvot'ce]-uj en käynnistärnistä myös opiskelija- -')"- 

kolu-'
lais järjestö jen. kanssa. I.,iinisteri yäånänen ei kuitrsfikaan >wol:i'r

tunu.b ottamaan opisl<ei-:r-;o it,a n:u-.eaaa lleu'voitel-tLih-in. Iietrrg*'*ä".

1ut i:äyti1n salassa opiåteli.jo j-ri.ei: se1än takana, pa::klcå€fl r

opetusm j-rris t erin ja va-L t iovarainrninist erin keskene

Nyt jos koskaan nieidän on 'Loj-rnittaval os-oitettava että mei iä
ei l.'etetä!

olormre tr<eränneet l--yn:moniä tuhansia nirniä opintotuiriadres'siin
( A;;r;"ree1-1a ZZ.ooö ) . opint otui..iacres'sin l.u.ormttamisen yh*"

;;td;ssä Ii.11" neldän orr llil:g*. r":itettPY*_Y?irnarnmee osoi--
tettava, e,r;tä er:nie tyyrty tr l-isäIai:ro jen nrahcloll-is eerr r:;räntä*
mj.seen tarveilarkirrtaa sovel-tilenrt o

IIallitus ei lr-ylena loputtomiin tr'l'.etnä.ä-n iransa.l erj-str,'n e lineh-
to ja karverrtavia päätöksiä, I{a.llirrriesen r-loudattaman I j-njall
ed.ustajat 1:e]-hääia.t kanfla-bu]cscJnsa l-askua. opinto'cul:j.-ar:r'essia
or.' kerätty* laajasti l:ansalaisten keskuud"essa h-irl}-j-t--s,;ic-
t,ää se,,. Iåa11itus 'bietää l-uker;rattomien tytil-äisten ;a arnmatti-
osasto jen tulreneen ol?j-s!'-elijoicien vaatimuksia. Ilall-:-tus tic*
tae koico vär,:.äivara j-sen wäestöno san etuja ka'rrer:.titvan 'ual-ous-

poliittiseI1 J-injan saavarl. yh.ä rlse&mmerl srronalaisen tr:ort'i r:rt.
Ja guuni täi:1åi tuomio on euäri;r este sen l-iii jair ;atkeLrrtiscl lc 

"

}iTTA VALT:I.CvALTÅ OI.T TEI-ilTTT C; IST.ELIJÄJ..I -A-SE,JÄJ.I F/rF.A}TT.}J.|ISE].S].,.,

ltykyisecn tilanreeseen ei ole ajauciutly. s'attumanvaraisr:st j-
täi- y1lät täen Cl?isi;.elj. jo j-rlen tatrou,lellinen asicrnasl.cr:ari.1LönLu:*

r:iner. on ol-ir.lt scj-r-ä 'lo pitkän :ikaa. Opi.n'i;o'Lrtirea ei o-1, c i:::',-'

hit etty, r'aiklca hinnat , maksrtt ;!a r."uokrat ovat jatkuvasti
nc.lsseet. Opi-ntoraha orf. j?y synyt .samana vi j-si v"!-lot'ta; tänä cii*.
kana ou inilaatio ho?:.onnut 7S afot LLet Vi.irno, keväänä haliitus
lrorott j- ccintolainan määrää vain 3-4 % , sar'nal-l-a 1:'L''11 .'Ia l't iori
opintotuL:i-icesl"-us; (VOtl( ) f-iristi cil-i eil-laan l-ainanszLaniri-r-r. ci^.'
to ja sito en lainansaanliin t ir:-tr<emrnin opi-ntolliene s'tyks e orae
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Pan*'!,',it wäittävät e että- varo ja täysimääx'äil;'t;cn o.-;i-i"u;ti1;,r:.i:,:-l-r;1i'',

r:.el"-sämisecr: e j- J-öydy. Iir.riter:.}lin rnasuue 1i-lllcpa:.i: -j-'t: l1,f, s-i;;r.it:;
.riime, vuol'l.i1a putrrd.a s t a vo'it t oa yJ- i 'l OO inii .j c; onaa t*i1i"L'-li:'.: i '
Opintol-aj-rro J e i c surj-s pir.rt:i'-i*rr. ir:.otoltanno sta orL !-a:n li ')i .

V1 Uiovalta e j- ole tehnlrt mitää-:r opj-s1--e1i- joiicn ets<:inar'r i)ä:':-.1'*
tamisetrcst " Opintotuefr '1;chittämis€@rr r"€i .o1e ryLrl-1,'tty' Varo,ir 

.

J,euiterei.ii-n orr -- sl.tii. osc.i.tta-,rart 'rnn. buC je birr y-t-cisce::rrsti:i'-L-i. :-

sa csii::ty-l'ät 3':;: nj-i;,conrn rnarL'.an 3:r-,ro-i set sotriasl-c:etoj,:o:.;'
hranlei-nr:uat.

Varl-tio;:. tul-o- ja merloar'*triocsitys =,/ucd.el.l,c *?'i ja;-r;a:- 'r=r]liij-r-:'

la tutull-a liiaja.-'1-la." Opintirah.aa eh,l.ote'te.a-?,:r iLos'i;et-i;a'l'"a":'-si

i lt"* i, "(i<ori:eai"ccu1issa 
c, jpishe].evil-1e sij-s 5O ittLie 11=) ' J-'uer:

saajien rnäLäiräi-:; ei. l-isätii. Iiunr:.o11j-s)1i cpis,r:=J-ui:- ji'r" i:-crkcat::.*
soiåenopiske,l-'u.n eC.eL'l.yt-yitsiä h.eiLlentämään nr"'ri,ls i::.ui-itett. Iior"
keai:ot-Ll-uiiltin es-i. betl,-,'-i::. 'reru.ste'rtaval,:si 1 1 1 u.utia'. -riri':3-i.s
jorsta rra:ln 46 p3 op,rctusvirko;."i.. J.:crir-crltoui-r:,je:r ::ai':c:inlls*
iöi:,:.tn esr'b'etäiäC"112 u..ird<r jeka or.r. ili ',{ cpFi.l:.arlcs-tl''-rt i-!s;t,
es:tia-t:-,åistLtm'l-rit'ästå .'ii.-L::.ti-oilattai'ieiz*a'!1:l::,-r*i';';:,,a1-:r''.-r'{;ta,:;:,-"
sc.,eir eirnallcc::. e-l osoi'ieta rr.-'tarä'rc-i:o.ja. '

Bu.d.Jct'i;-i cj- lui.par in-i'biil-n riyLlsliäi,n rau.i1.l'e vi:iil-i,-va3j'åj-s+-Lll-i,', $j-.-; l

J agi jait e k-iLn.sa'l a-L-s'r;eit ri..ttanial-ie, joiea cif 1. lli1c:::it o jl':1rlii",'l- j -'
gc:-d,e:: vaat j-nli-Lksj-a. Burl.;e'i;i-n tal-ou<1el iise*ir:r', 1rr',-hsnir'tri:sossa) l-':."'

ct,ote'Laa:: ni-clel--X j.s.parli."iio je:*" i:orotul eekgi- ln t','5, iii-::i;c.r'rrlz i-lci.L:,'it'-'

vardeirj,:s-i i:cl:o'ensj- vii.od.en ail.:a:-la ''l O 1/o, IIail-:i-i,'-iL; 11r-"n:-l-oj- -1'1:'-1."'

t].s-Leia voi'ötr:;er: 1.:asvavarr. 25 Fiose-ti,l-14, Yf ityr:"{;cf i-;,iy-i;c'i; l:i ''
=rissrl. ole.ra -Li;.-r,o tulee oier:laan §A ai,/, tämi:l:ivllot:i sta iilil-,-l:tl.]1i.1:;:!-,;

Suurimi:ia srlpistuLi;s.j.a ctic.c t etaan väh.liwarri.l"i r,; ii:l rräi -:-;-'L ijini::f,: -i-.1-

;ijr=llH":;: ; :l:' . :, :;I:.i3::3" ;3"i: ;;-i l;;;; ; ,: : ; 
o i ;:e :; 5 e" ri' ;

I,LIST}i L-l.d :iiYSYPryS ?

Hyöki:d.ytrcsessä opisLce l-iiciCe:.: a-1j-raol-ostrl':te j-irr" vil jj -,ei,lii 'ir.'ri -7': ti:,:,-" -"

mys suu=,pää-o:1:r:a hytil1i:ä],itsestä 1..,o..-.o 1:or-;3-u-ttts;:oi:-';:, I.i",:a.n. ä"--l-1-r,,,r,'-,

l_a. I{yökkäys rklerrce r*yös. Lr:-orX<eakoul-ujen. i'g,1str-rsg:-lli-:-:r..".}'-ri-itcril
d.enrokraa-bt ist en t o{-niintao iir-euk-s i en lier"e:,.itantr- s c:}i,: e eC'-i- § t;-ri':rs r: ;,'

Listerr olret';il"J,i orr ja tut.rijoicl.en syrjini;;::'i. jr*i.f i;tlirtui':":j -i.:l *-

scli kiirrtiöhal-3.iir-ncrr pys tyt tämisenä ilorl.*earfic'trl:-: j-i.i j-n. ilyi;l;-"'"

käämäl 1 ä o :p i sl;e j- i ; o : c-1e:: t o iiire e:ltr.r t omairCo i i i suuk s ia -/i1 s'rl ir.r:il

si;r:.rpäå"oma pyrilii såiästLi.r.tiiä:r Jccul-u'{;us;kus;anr:.ril'-r:i-l's'.t, si.}.'iilh i'::\.' .'-

*o=rr* varat i,.otta-rinlpir:-le l.-cfutoisii:r, SzrniaiJ-.: 
-1.:::1.',; 

o-i;ii.i,i:r T:.,
lieuttar:r. työ Läisieoticn la,peiog opiskelua,l i:"eir:i.ä'n .'rie:1h31m: I':;i:,-,

tusl<in lUyf,3ir rrarojer opinto.'len ratroj-t'i;nrlj-o9?t: i1u-::Fä.iioin::i
su.uri pelon ail*e on clep:okraatt:.fren opisi.'c-! :i-j:-i r-:.1<; Jl scii
laa 3 oniarn j-ncn : pakot t al;:r,r-r- 1a o,rlr- slle i i j at t j-r'r-.l,:l:aa.;.r z i'a i; i:i:.it ;- -'- -,

ja å1:iakelun ja työn jailsottarni-scolt ;rr3--bc l,ari:: i',1:-},<,'Llt:ti:.1-

"pis1ie1i.joj.c.en. 
toini-i-n.alt etuje;lsa puoj-usl;a:.r.ist-,i:s:i-, ,,lr-,rtäi'i'

o pi ske 1i *i o id en ;, j- e t o : su:.ticlc-'n 
' 
L--a svu..

1,,:I?E}I l;,S::.1: §TEII{' filii '? : :

llatseet sugntai.:-trlvat j:ud.jettj-in. Olt va*di-i't'u-arf- }la.l,--j-+.;ulis'.:l',.
toin:j-a pa.nlil:icn supi-s-tr-;.späätöir.sen suhteclf : O* -..a.,-:r:'i lt,P'-,ir.-'- --.::- '

säa1 opintotuliimä-ärärah.c -ia e 1isää rasu.rs; te ;izt j:o:riiea" o"Ltl-i:, j-i:-: ,: '

a
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opistrrel-ijapar1.kan kehittiir-rlisen vä.litöntai aloittamista". Jo nyt
ct:t inonilta J.u-ennoil'-ta, rlif,r. iti-rjastotiet eon ja inforniati-i kan
perushllrssi1.ta e 1.iilite::yt täniinsr-u:ntaisj-a sähkeitä edusl--rrnta-
ryhmiJ-le.

Tal-ouspoli:' ttisen l-in jan rrutlttamj-se =-n p1rrkivät rnyös tyiilät -
set. Sil.isi ,rpisllela;io j-den or:.kin yhä enem.m'llr: pyrittävä Yh-
tej-s Lyiihön työIäj-sten kanssa. U.)I(': aikoo iiiinteyttää )'hteis:-
työtä '[4] i:ret'i n -1-entokoneteh.teran tr-arrssap jciden -uyi:iinaaj,:ollotLii-

sessa UDI(I n edusta jat käviwat se lwittämåissä. opintotukitil-an*
ne t t ei. 'i;röpaillan l-uo t -b ainr.r.sni j- ekre t k er äs i-vii.t l- ent ol:one t c}:t aai-
ta 9O7 nj-i".reä opi ntotukiadres siint

?r:lcea tul-enune searnaa.n r.ryös aLan*:e anr:tat'bj.JarjestCltä, Suomcrn
kirjas-Lon.h.oita jet ryt l-tä, jonka kanssa lI1KB "l-'! a ,:l--:r valmistej-1""
l-a ylateinen l:anrta:tct'f o vaat-i r::ahsista oI:i-;rtotr:-en i:e;-ittärliscli*
Si.

Turr-r.ssa 23.-24-'lO .jär;csi; et,ty ai:ra-Tiadistysten 5. va'!'r:ai'.Lro-:
naLIinen somina:r'i wetosi opisl;e3-ijo:-hin ja opistrteli;orien
j är j e s t tii-i:"in r, e'; -t ä o :. i.ni o tuir j-adre s s i-n val t akunnal l-i s c11a
i,;cvuttlspäivänai, 11. 1 1, järjeste-ttäisj-in joukl:<otoj-mintaa. Sj-1-
l-oi-:r , ja :r--llc:,s pailcaJ 1j-sci?a l-r-rcvl-i-'iir;s:räiva.::;.ä, tr;ci cLa'*r on .jäl--
leen osoitettava tucr:ic ettijer:ir,re pc1-kijcill-e entj-st'ä .laajelil-'
pa.na rintarnarra.

Marjaauna ?a:rmrinen

PATS?SXTJT TUCiIE ]T SIi-Äiiå'I

kg siIal,lo:-ta,

dI ru:i-sjauho ja

r1 l- suc].aa

margarij-niar, voita tai rr.okaö1jyä paistamiseerl

Silaleoista pcistetaan päät ja niiden mutrrana tul cvat sisäL-
myksct. i(alat kruutrdotaan ja pyyhitäii.n puhtaiks,i. Mar6larii-
ri, vci tai ö1iy rr-Lsicistetaam paistinpannu§ca ja jautr6- ja
snclascoltsessa kieritel-i-yt silakat paistetaan siinä hiLjaL-
1-een kumrnal-talcin puc1.cnr

(fotj-ruolia. 37. pa.inos, Keuruu 1976.)

\
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: ': ;
P OHJ'' ISMT.TNPN }iIR.JÅ STO ?OFI SIGLI JO IDEN KOI{OUS

Ruotsissa Boråsissa järjestettiin 21 . - 23. lokelcuuta poh-
joismainen leirjestqalan opiskeli joi<1en kokous I johon Suomcs-
ta o sa]-'l istutrrat F lr;!o Kalleinen ja Kyösti. l4itko]-ä. Årt ii<l;cl.j.
pcrustuu h.oiclän iraastatt e1.uunsa.

iiokcukscssa ol-i 1O-1 5 osallistujaa ilustakl-n 5t:anclir:.arvi-=.n
nraasta, f slannj-sta kc1-me ja Srroinesta siis kalcsi r' lito-i.e:nirat
Tampereen yJ.iol--i.stostä.. Svenska Social och leoirymrnal- höSrsiro-
lanin cpiskelijat eivelt oJ.1eet vastalr.rreet ainoeair-1.';-aan jr-.r;(;)gr-
täjien 1ah.e'Ltärtälan l:irjeeseen. Ul)K o1i kr.rnno.stc,r:r-t'r-r-:trr i; ol-ei;:al-,
la t?h.l<ias ja krarrasrt påAttäiraään e iciclivaikeut cii,i'ne i::'ytr1ä )T1r-
r::ärrettiin ja hänniinki annettiin anteeksi.

Iv.ainittakoor että tan.skalaiset cl-ivat saanoet eril.-oi-sarrus-
tusta i.:ir jastoseuraltaanr jopa yii oiilarr tarrrec-:sa ! :.äsäli:s j- 

,
1:,,:!scu.tr-*s,'in;i,irjcstäjät mcrhsc:ivat su3r:1nlaisl;en riatlr.at ja olcel:e*
1un, tarjcsivat vij-meisenä koirouspäi-w;lnä jopa aterian.

ilonfere::lssi kesti ko1.me päiväi.ä; jokaisena päirränä ol-i
t c cmarts,;-.

El:sirnmäisenä päiivänäi ltäsiteltiin 1--ir jaston z.seriiäa- ynt eis-
kunnassa. Yl'cisesti ottaen prin,::,tettiin l:irjaston aktiivi.sta
rco lia, ltir jaston pi t ää nälcyä. 

.

?c:-sen päivän aiheena ol-i työmarkkinatilanne.'f:rrrskassa,ia
etenkin F-u: tsissa on. Llirjastoalall-la ,rail:ca saadar t1rötä. Ii.c-
l:ous i.ryväksyi pohjoisniaisen kannanoton työmartr;kinatilr nt e;,s;ta.

--,elmant ena påi.iväna" puiautti aJ.an koulutus r jclla eri p.-rh; c is-
maissa cn perati eri tavoin jä.rjestetty. Skan,iina"'rj-an niaissp.
kculutus on jakautr:.nut lin jcikr.in toisin i:.uin Sucr:',essa g

a) yleiset kirjastot
;, tr:tl:ir*uskirjastct

Infor:naatil,:-];o!:oul-utus . tapahtuu yl-eisimmiir yl , cpi sto isa:il" :

äoo aineen yh:.teyrlessä. ( Lunrlissa'5oj-saalta cn Iaa.;emp:Lkin
inforrc;at ikkcLrou.1r:tus , joka rnuistuttta r.:eiCän B-lin jaar,iri,e. ) i

I-"iriastokcrl';.oa1:cu-1-u..jen Yl.eisten k-irjastojen lirrjalla. pchdi-
;i;ilan myös toirninll.r.l1t sisä1töäs rnitkä. ovat tre ir jasto jeir 1.tcl",ittä-
misen painopistealueet r ln.i.tkä va.l-i ntal-.ri.teerit jne. eli käsi-
tel-lääin }:ysSrrnyhsiä jci.i;in y1-cisissäi. kirjastcissja tttiiy.iqääf'.

;i1.ustuksissa ja l:osl:r:steluiiisa ilmerriva-t täm,-,n. l:eti:en sur..'!--
ri;':pi-na on-'c.l-lgrina. tyiivoimaLil. anne ja lri..r jr,,stc Jt:i-l. ra.i:apr:li.r.
Jä,lkini-nräisen johdos ba va.acLitt j-in jcpa kärj j-stetys'Li pa:i nr:pj-s-
t ealuciclon 'r:udel-tr.'een i:r.TVio int-i a I lr.sten }lir jastc:- ja byö3:ai -k-
kahrr;astoi;.cj.lrinta cl{ si. asctetta.r/a ensj sijaisj-},..si jcs vr-l-jrr-
tatitrtliy'ois'iin ' jcu'd.rt'i,aan. T'ä::rår L<äsitys "Lu:rtu.i saavan osa,l.J- j-s-
ttljien 1ce::kui.tdessa l-aa.jaa kiurnatusta.

l1,e kusteluiesa tansj<a.1a'iset ja sgomalaiset tu.ntui',.rtt koros-
tavan yloisten irj-r'Jas to j ctt inf ormaatiopahrelga, .T?uot sis sa
lioettiin tälrlg.eirnn:äksi l-r-ilct:l:.arrastr.r"l:sen ja tr'.irjastonhaytön
l-isäilniinen yleensä, leraCul liset seik-ab tahtcivat jäåic1äi sivl..'::r-
mal-i-e. -'i.losin ongclmat ovab :;lyöe erilaisia: iluotsidsa siir-io-
J-aiset ja uus.J-ukr-rtai-dottomr:us .

r'iolcculcsel't jrrl-I,il1allsulna tiikl<uu aika yl-eise11ä t+so11a. I(art-
r:.anotto ja o1i iraksiz toinen kiisitteli- työnrarkkinatilannetta
tej-sessa vaactit'bj-in Ructsiin }-.irjastolakia ja hcti.
'. Kokous edusta jat ed ellytt ivät IIIIK: n pitävän yl1ä si,iåinnö11is-
tä nateriaalin.raihtca pohjoismaisten kirjasto-opiskelf jr d,d"en

t"
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jarjestöjen kar-nssa3

- ltorrlutustilante=sta
- anirnati-LLisj-s"ia oloista ylee*s=ä ( tyOtilanteesta, t).'.i-

paikkad emckrat j-asta, palkkauksesta j*.. )
työr:arkiiina jär jestoistä ja scpimus jär j estel-naistä

- ",,flltakunrr.a-1- ]-i s e :rla ..l;ir jast o*or,gahi sr-rat i o sta ( mui s
pc-:h jcis:::riissa el ]:ursslvaatiriui-s j-,i n kuu3-u tutustii-

mi::,. cr: 1:i.aei,tlJ-r'iuraiC en L-,-ir j a s t o-o 1 o ihlr:. )
- L;irjastollitoksen i;ehittäntj-sestä, \rärs j-nl:in c,pisker-

J.i.j o irf en, 3.aitcirsqn ja valtaku-ernal-Ii s en tascrr . 1rais i-
tysten wälisistä eroista

-r-,isä1:sj- l-crr> st ettiin opiskel.$;a1eht ien vaihclr:n t.i::'Ice1,ttä,
-i1ööpenl:amir:assa jepa ymmärtäviib$,sucmön kiel-istä airieistc:i.

Seur-aava kol:cus 1:ir:e tii-:.'-tt L"-.#å11ä 197g ?anskas sa ,1ci..e . 
-tj I -

nc::.han:inassa.taj- Å.a].§orEiosa,o.Surcjna].arstez: tulisi ya].ti-s-rtau-
t,.ra tämålrrkcrtli-sr;a pa"rer-rniin iranl-.!ftEir:ia11ä esi rl, f i j-ttii.va s-hi-
taustamate.riaalia. Iiu",rten guornal-dä=ten osallisturisell-a 1.-ie*
Åiwaitr',:tli{sien}tia takia on 1äi:.inr:.ä'iiturio s j-t ee';t iarvoa.

J olcais,csta ockL-ioi sia;i pchjoi sl-.:aisesta trtir.j+:stokoul-usta rr:.,1-i-Lti.in yn*: "[.t yshekilö va1nis-ramaarr seuraavea kbl:cl-rsta, t,t-rke:-i:rpirn:-: tehtå--
wäni. ,'a:1, i::r.teriaal in .raihtc. Sucn:est&,r tähän varittii:t tri:: jo
.Ii.a-l-1cinen.

. t-säil-istuneiCen mielestä suor:alaigten kannattaa 1:yl 1ä ni-
tää yl1ä y.it.teyi:-si ä poh.joisinaici-en ]<irju"to-ot>iel::.r:l-:,.jcir.1en
kanssa, opittavaa on'.rarr-;asti paJ..jon ;*.a va1:sini:iq Suctsrs sa
tunne'utan sr-l'Lirtå l:iin::c stus-La Sucmen ::ir j.åtc-o1oi..!ri-:r.

j

i{ilc},. ?'IlÅi.IiiE oi'i i,-u1iT1.uii1}? I '

Sivuifia 2-4 olevan En.täs riyt hal1-intp-artikl<elin l,:irjoit-
tamiserl ;!ä11:een, porjantaina Zz.1c. h)nräfcsyi Tamr,ereclr.
yl iop i s t on yl --i opp il-a skr-rnrr6t?. ed.us ta j i st o ilii.d_t ö s 1au s elrnan,
JOSSa tocLott:-ire l<j-intiiihal linnorr boil-rotin piiätt)rneen .bci_s-
taisel,--si" ?n-;ii ctljlen cl-ivat lcaj-hiri polii.ttiset opiskclija-
j är' j e s t ö't pä ät täne et'' o sal- l- i s tua ki j-nt i Uvaltlii: s -ucn vaei.'t c j--
ir-i n

UIE tulec jilr;estä::rä- n hesl:ustelutil-aisuuden riemokraatti-
serr laitossiellvcston nylcytiJ-asta ja kcl:-rttärniseståi. ?ailtal--
l-a oI} rJem. laitosneu.voston jaseniä, myös opettaja?<untaa.
Lähcmrri:t t i edo'b -i 1ruc itustau].ulia. Kaikki owat -tervetu-'T-leet .
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