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UDK : fA KEHI TTJiMJIÄN !

uDK:n toiminnallinen tila on tiivistäen sanoen hyvä' luento-

informaatio toimii-, on perustettu opintotukltyöryhmä ja nukke-

teatteri , kt_ jaosto kokoontuu, samoin j ohtokunta j oka vilkko '

Ja hYvä näin r--r-.r .i +r.i 
i

Mutta asioita voi tarkastel- toivottomalta yrittää aktiivi-

Ia toiseltakain puolen3 sesti tolmia näinkin pienessä yh-

kirjastotiedettäjalnforlli8'-distyksessä'tuntuuettelyksi-
tiikkaa opiskelee lähes nel- tyisen ihmisen sana paljoa paina'

jäsataaihmistä'muttauDK:nKuitenkinjuurituleviltakirjas-
jäsenmaksunonmaksanutVlJo-tonhoitajiltaorlottaisiyleistä
d.elta 197 6 valn B1 henkilö- yhte j-skunnallista valppautta j a

.ä,.Opintotukikyselyynvasta-kilnnostustaesim.omana,]ansa

si 50 henkilöä, harioittelu- kehittämiseerl'
kyselyyn vain .21 ja yhtä Ruvetkaa ihmiset puhumaan ja pur-

surkea oli tulos opintoneu- naamaan ios tuntuu että erimie-

vontakyselyssä' Ylelskokouk- lisyyksiä }öytyy' rehkää ja toimi-

sissajaillanvietoissakäykaajakirjoittakaa,antakaa,jon-
luvattoman vähän ihmisiär kinmoista palautetta johtokunnalle'

tätä lehteä on vaikea saada Ei uDK ole mikään sa'laseura' vaan

julkaistua apu,työvoiman puut- iäirjestö jota tulee kehittää ja

teessa ' voimistaa ihan kai-kkien tämän a:--

Mistä etsisi syi tä? Eikö neen opiskelijoiden avulla ja

uDK: n toi-minta sittenkään tuella '
vas taa opiskeli i oid en toivo- P' K'

muksia ja vaatimuksia, onko ps. Kuunnelkaa radiota perjantal-

uDK liian poliittinen val sin 10'05 yleieohjelman puolella;

eikö aikaa jää opiskelulta? sil-loin kuuluu Esko seppäsen ja

Näihin kaikkiin kysymyksiin Hannu faanilan maanmalnio Hyvää

kaivat aan vastauks La, iotta aamupäivää!

UDK:n toimlntaa voidaan

kehittää ja jotta Yhä use-

amPi-a ihmisiä saad'aan mu-

kaan aineYhdistystoimin-
taan.
Tässä tilantees§a lainojen
loPPuessa voi tietenkin
tuntua turhalta ja toivot-
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OT j,.li ..ÅL,tr,tr .,:lilj..f,S"l,.A ' ,1-iiif'r'tr1-Y SYI'-Ia::-Sif

ÅS143}.iIALtr,A, 
;

i.oir:j-ttcrjanmc L.,ii.väisi haastattcl-cmassa vt. lchtoria. Iv^yös

.iaI"rvo Jeirvcl-i :: ol-i l-i1snä.

..ialcrvo a csta yi<s Flyr.ry ja ota siitä kysyrrytr<sct.
,:

?oir:i1;us s lr,u-bi;a vj-ir:ac as j-:sa3:.assa ol-i jo mitcn Leal-un-f kLrcIIa

, io llc lil-iu'b.

Ou-bi s 11y11ä minä voin kcrtoa r:j-t en }1atruan ":uol-Ia.

T s iTo i-:'i t cn?

Oe Tictoiscstie niin cttä sen tajuaa. On ol-tava tr-rnnc että

yri,:yrä on taYienä.

Tg 1diixL.... .foo... 'lcrvotulca
C s I'i: i-'U c s

?; iviil-l-aincn pät c.lrfys si-nul-l-a on'?

C sEn ol-c nu.od.otr,1j-sosti pätcvä, on-cn siis opäpäteväs l4inuItra

on -bckenl-l-ä i;:fcrr.r;:tiileasta gradu, jon&a "n:i'täl-sj- 
vaJ-mis-

tua cnsj- slrl:synä. Olcn ollut vuoden töiisä iIOF..IICCI:I1T l:ir-
jastoe sa, josse ho j d.j-n r.1.r:. infornaati-opa-lvoLutel':-r!ä'urj-ä ja

cl-cit rryös ol-lut 3" i1.r t cL--or-rässä esi'butl-,j-mus suun;t.itek:laa ai-
hccsta tf ';io'6cel-l-1s c,:l ]:cmr:lu.ni1.-aation clxgcl-;-a'b yk,'; ci-sl-r-r;j:ta-

t ict cj-s säfr .

Ts }"ii'bä i:i-c'Lät opettarnisesta?
Ce Yjii:c13rr:1 i:.y-ri-n. Snsii:sikin or1 tunvaLl-irten cLo kun turn'bee erl-

n:stääln j-h.l,rj siä joita opettaa ja or*et opiske-luni o'ra'i; viel-i
niin l-äh.cii-ä c'utä on trelnpo orie-ntoj-tu"a asj-oj-trin ol?j-skeJ-ijan

I.-a:'uaa]-ta. Cpettaossa::i jor-r:Cr-rn perotrtyr:rään k-e.i-Ie1:con sywci.:r:.in

l--rlii:L cl.risi;e'l-1cssa. Cpin i-:-ok-o 3".j+r: patrJln. l:tltta i:inull-a oiL

vä':.än o;ictr.Ls,'.r-ol:er:Lrsta ga s:-llsj- toj-von gpicL:e l-j ioilt'-' -':-3rsy'-

:-.i s ll.l--t i- ivi st-:ut t a .

Ks R.uuvi- saa{;taa ol-l-a J-öys;::.J--1.ä.

O e i'istä vaan sirenc asiasaliaen.
? s lii- ;a nicltä ol-o'i; 1--ir.ies'i;o bic-i;ccxl" c1:isl:cl--1r*ois-in?

O a Fassiiwj-sia cvat pi-rr-,.1. Lr-ic:tr.orL ;älX-l'-cera tt:l-e",rat kysyr:ai'-n,

ir:utta l-r.rclu-Lo1La sj.:i tä c1:-sj- hyö'r]rä l:aj-1.:i-1.1-c.

Tt E;rbä l:j-r.l: s'Lorlietcc::. l-aitos?
i(s lritäi :-u:;pl:yöncätii voj- sall.oa?

C I Gl-c:: vi-i-htSrrayt e turl-l-u'{; to j-::ccr: j-hn sten l--anssa. licl,:.j- i; ,ä1.ä

1e--r-Lcsta ti:tys'i;i pntäj-sj- ja aj..tåi varbcrr: o11. ir:rus'uettu
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l'3 ;ri';'ui;i-n' e 
i--J-::j::s'to-

C C tiotccllj-nci't L::, S-".:t:;s Lc3-upiiri p,loSSa l:äsi'Lcil-elä'-n

.i--iar-r\rr,^. -bclf:ct'b:-sie c:ri':l-:'tao I:zS-il.:ri::äiScStl'.,:c--:LL'--SC'3'6CIe
) -f-\; V "i vrf,

jossi ol-i i:r:-il.;l:i:a se j-tscr.äil il:r-:iciä,r oF j'sl::i j-,i: j-ta1'.'a::, ci

l:j- .il j.:'l,c.bc..;ttt, ."c5,yl.'e_ 3C c1.j. l}3ru,sta-.ra'.1:o1--cris 9 :,:1.;:tta tar.

l.::-cr..i;*s .:,4 c1c saaia ai-],:aan r:i-.tär'-ii. saL--ascL'-r3a. l--1 . -cc' pl..'?l-sy-

oCciLJ-y-tirs .ii se e'Lti-" itr::.:j-sc'i; o-r')"c 1--;i:'in::os'Lur:-cite '{;t:ti:irlttr's-

j:: ti cCc:cl--i i-ttisista c;siois-ba; .,: 1j-ri o';s j-i vj-e j lL r:'L--ot t i3'erLt

r:u.L j;a sc.i-i-ra.1\rastcr ---c:r-ccntur:ises'ta cl1 l:''-:-11-i. - 
--ir:.':lttl"s 'l;::"r:L'u'l -

,'F\ ö
.l- ö

f\o

'1 .-:: -:. c

.? z'c f e s s1.j u,r' ': - .y syny s ?

.|9.iwct;avastin^i.Li-r-ca:pi-a;r;:r.i;,ca].aj.tc].:.sentcj-:l-1,;:,Sä[l-

t:r.:-oiin pi-ti;ä;iänr:ittc j-ccll e .;ch-jall-c o llu; ;a i;an':i ci =rj-c'l åi

ro {-"-.-, i nn n iic.'n i.-i-Cl a/aan '11:Lr.3-:.'r.sili"'of essuuriel,:i:-. ?T. 1:i-irei-':'l''i-i--
-t-,aV-.--.-J- j 4

':- - a74f
v..-v*a

?: 3i::-T La-i-i;oi:sessa :,..C i,-ht i-i-:. ?c,1i tiiv-i sta ':,'clta?

rio j -^11 i. f::1C...-iä.i:a

cI I'li:hi'siii r": Fi'"':": I"itä'in'
yh.t e is-ty:, ^-'. :u u,tut i:.y-.rr:e ja ' cl-cn saanu,t 'tt.tl'-ca :':u-i l-';a

.--r-.1-^ -i + " -t-, - ,-.-i;6ri.a---i' -' 6ri^':":hi- -:I:l:l-af i Cjl- :ut-;:.::-'t ]läl-;cI1.U JU'u v --J !''- *:)9 - r\-:'; ')'" '- vÅ '/ u*

'i I'iirssi a;s:is-;cn in kayl;öi.:scssä ol-i.s'i 'y11':- l:-tr;!:;:ai--ison a/3-

raa. Ei, r/taJ1 LlyJ-1ä sc :Lal-cr*/c''-;-:e ilicrlct'bc-l ce l-"r-e-:- ci- ;cl:a

':ä j-vä, rVt,Q.

?; -.:-ari::ata-b-],:o 'lc:-sen 'r--u.l r-Ltu.sp:,-i1.:3.jL ;-:crustar:istc. *ia '"'i l:i:l?

C a E,, ill::r- a-ba i11 :: ih.-i::l--iliin. ---i:: j:stc'':':':-{-ta jicr nralni-l;u'rr jo

+-r:r^.-.,rr..1:si c r:ur;'Lai:ian vuocLcn 1:i:al :'til i:.c j-tcl on f i il:aa. C;t -rlo-
v cL.t- LJ v vL

dei:.r.d3ö j-stii cttä ope tu-1:sc:: tasc l-asl--j-s j-. I,:un täältl-ähj-::' 
"äf--

,-aisi;t cpap::tevät h:j"tcl-ce laot::j-a.

Ts ; e1aa,,::, r-,icl-cr,ti:sä ir-fcri::artio oi:c-Ltaiicn ja opasL:eli.iciccn

v1l-j 'l 1r:?

K: Ja. d-ct sPelas .

o: cs:-ttei-:r jco r csittaivr ci. Jos ii:-r:inen o-f ai:'b j-ivi':::: hiln

(r'1i:, '.-ie,-1ot jci-ta ti-rvttsco. :"
-)LTUL V L

3|.2 tri.:ä opctta;a vci r'"i.vcta. j.-o:;'o-'.,trinoii::aar:.c 
.

C a Esin. cilctta janL::l:ouk-s j-sta* ci o1c viraLl-iser'laa j-nforräil-

ti-ota.
Tr :i';i-isrl'-ö clIa'I

O e ..1-oo-C. i,futta a1:-i,1---c:: -i c'i c i;il'pc'-Ll ttli-"-l-1e ::s j-'l 1e e csir-:'

j-sl-l:o.:'i,c.iset ::sj-Ot . "{LCLse'L .la:tohsen ;:s-i-at vri si Fis-y}:s i'tY
tI_i: -;air'i . l-l-c. ri,T.-r;i -,bars vois:- i::fori'-:c:-d:- o:-\c i;ta.i j-a j-,:cJacuJ'i-

,,S*

{l}
!!r

ö--

q{rF }
.i

#-."
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sista.:n -ra:.1{--a r:ronistar:al-1a 'c'i i"ristcl'::-ic. i::-si'bc3-l-y:-stä asiois-

'l- nuca a

?e lv:itä tic,i.al'i U)-''lii toir:inrta-sta?

I( g rryvä li-:c:l--i ,lusi--aavcl r

cl T_.icciäil cbtr se toi-i:lii i-,i,sl.:a iaul1-r]-Ia *lxr. Ia3":ujae nU.tta Se

si oJ-e pystlrr:y1 i:.yrin aLctivc j-t::aan iasenj-ac-rt. .Ia] ite I;'bavast j-

ciL ol-c atse csa'l I j-sturnr"lt toj-r:j-staan.

f e }.ii-t en ih-r:i s iä vc i- s i aI:t ivc i'd a?

os i1-ysc cn s1:-tä ei;tä 1:irSestotiete.seen val:i-::jrtuu i-hr:j-siä,

;otka c:vat ol-c L:.j-i;:-cstur:.eita yhtcisl:uruaal-1i§-sQsårLises-
,6a tci-ninnästae ainclstaan vaj=::-.is-,;ur:i-scsta. YhtsY,s rron'ltis-

tunei-sii-ntt aineyhcli-s'cyI..si-i-nr Joissa o;,1' l'.orl:-ca :L:tjvitect-

ti r vcisi auttaa. 3si::::. ticd.otuscp:rilaistc;l i-*anssa. yi:tcis-

tTrc voisi ol-l-a lncdel-r::il.l-iistä. -a vcj-si- l-aittea vai:oo;'ia

-.r.-ai:sa* i:cs,I,rutecn o'Ltar:aaiå sclv-i L.Ic r-:i-::l-'il l:.si-oi:1on. aior-

i:ei ssä se llol:contuu r'

i(; U.-]l'-e i1 raanattu- ja kal jan juc::tipi-:-ri.

? I li'J-täl i:ysy'b luokituksen&å'ric1c1-:-sou'n'::.in'i: e:rltissä?

g 3 I,-i-',e:l 'l ucL:it'uc'I isi-bte f-":'en'ici jan?

Ioulu uud elle
l

luo j an lcuki<1,l, lru.ltahelkka I

Kukr-r mulle lmltiasi,

kuhl rm;lIe, hh nrullle,

kuiqr kaikelle kYlälle;

i§rl§-r kultla ktli i11e ,

hopehia tanhu'i1}e,

vaskia vai o j cn Päihin,

tien vierihin tinoja.

opettajalle ,

truo j an klrkl,cu r lfi.ltahelkka l

Kulm vielä kerta, toinen;

ku}il neiän ln;ulijoita,

Ie ita meiän laula j oj.ta,

lnluli jat }rukaIle lnr}lan,

l-aula jat lehelIe lernmen,

mie itse renorekehen,

virret väkkärän väkehen.



PROFESS UURI PROSES S I

Kirjastotieteen ja infornatiikan profcssuuri perustettiin

f ay : n yhtei skuntati eteellise en tiodclcuntaan slrys Iulcr]kaudell:a

1971 . Virlca jul-istettiin auhi ja sitä halci nel j ä hcnlrilöä,

j oista myöhr.cmmin lcaikici pcruuttivat hakcmuksensa. virka ju-

listettiin uudclleen aukl toukokuussg 1975-, jolloin viran

opetusala6si rnääriteltiin kir jasto j en ja inf ormaatiopalvclu-

j en työskcntelytapoia, hallintoa ja yhteiskunnallisia tehtä-

viä, tääIaisissa laitoksissa harjoitettavaa tallennetun infor-

maation hankintaa, käsitteryä ja käyttöä sckä kaikcn tämän

tcoreettisia perusteita, menetelmiä ja tavoittcita iroslceva

tutkirmrs ja ope tus.
i/irkaa hakivat Ff lVlar jatta Okko, Y[ Pcrtti fiihonen sekä

DI Sinikka Koskiala, j olca myöhemmin peruutti hakernukscnsa.

Ti e d eia-lnta myönsi haki j oi 11-e li s äaikaa pät evlyd en täyd entä-

nlceksi yhöen vuoddn - eli- -: j- ':* saakka. Asiantunt j-

j oiksi valittiin prof essorit Yr j ö littunen, lllartti Tienari ja

J orma Valli-nko sk1 .

Tienari totesi, että okko omaa hyvän yleisen tieteellisen
pätevyyden erityisesti geologian ja paleontologian alalla ja

tuntee hyvin käytännön toiminnan kautta erityisesti tieteel-
Iisten kirjastojen ja tiedonhaun ongelmrt. Tienari ei kuiten-

kaan lcatsonut hänen julkaisutoirnintansa kirjastotieteen ia
informatiikan a1alla vielä tasoltaan .ja laajuudeltaan yltä-
neen si'lle tasolle, mitä professorin viran halti jalte vaadi-

taan. Hän piti Okkoc epäpätevänä ko. virkaan.
Tiihosen Tiennri totesi }äpivieneen kolme laaiaa ja vaati-

vaa tutkimuskranketta kirjastotieteen alaIla. Lisäksi hän kat-

soi Tiihosöl1a olevan ansiokasta julkaisuto:-mintaa sekä to-
dettu professorin pätevyys lähia1alla, lehdistö- ja tiedotus-

opissa. Tiihosen puutteina hän piti informati-ikkaa koskevan

julkaisutoiminnan sekä alan käytännön työkoketmrksen puutetta.

Tienari katsoi Tiihosen päteväksi hakemaansa virkaan, koska

hänen tieteellinen t yönsä kirjastotieteen'aleIIa sekä tutki-
musansiot lähitieteessä ovat riittävät.

Vcllinkoski katsoj- Okon päteväksi professorinviricaan hänen

käytännön kokemuksensar opetustyönsä sekä professorin viran
alaan lcuruluvan ansiokkaan julkaisutoiminnan vuoksi.
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Tiihosen Vallinkoski totesi. selvästi epäpäteväksi, koska

tä1Iä ei ole kirjastoalan käytåinnön eikä opetuskoicemusta. li-
säksi Vallinkosken mukaan fiihosen julkaisutoirr-Lnta ei ole

kirjastotieteeseen kuuluvs&r vaan siioittuu lehd-istö- ja tie-
dotus oPPiin .

littunen toteac Okol1a olevan.erittäln hlnrän käytärurön ko-

ker,ruksen aIaIta, mutta samalra hän katsoo, että tämän kirias-
totiete äl}iseksi tulkittavissa oleva tuotanto nirnenomeen alan

tieteellisen tutkimuksen kohdalla on liiaan niukka: tutkirnus-

nrmikkeitä ei hänellä nfuulttäin ole alalta ollenlca&r]- ottaen

huomioon gkon poirrkeukselliset käytåinnön ansiot sekä meriitik-
si arvioimansa oppikirjatyön sekä selvj-tystyön, littunen piti
lnritenkin epäröiden, Okkoa pätevänä ko' rrirkaan'

Tiihosen littunen katsoi alan ansiokkaan tieteellisen jul-
kaisutoin""Lnnan 1ruoksi päteväksi hnkemaallsa- virkaan.

Iiaki j oid en keskinäistä j är j estystä puurni.tessaan littunen
toteaa haki j oid en täy.d.entävän toislaan. Olcolla on laaja käy-

teinnön kokernus muttei afan .ornakohtaista tieteellistä tutki-
rruskokemusta. Ti-ihonen on alan aktiivitutkija, jolla on edel-

lytykset opetusalansa tj*eteellisen, koulutuhsen, ia tutkinnksen

ed.istämiseen, mutta ei ansioita alan rtelm.ologian tai hallinnon

käytännön kehitystyössä. I,i-ttunen toteaa Tiihosen Ckkoa pä-

tevämrnäksi, koska painavatkaan kaytännön ansiot ilman tie*-

te ellisiä eivät riitä sivuuttarnaan ansiokasta tiete ellistä
julkai sut oirnintaa .

lausunto j en perusteella tiedekunta totesi 18..12 ,197! yksi-
mielisestj- Tiihosen ja Okon äänln >2 päteviksi hakemaansa

virkaan. Ensimmäise11e ehdokassj- jalle tiedel«-rnta ase-bti Tii-
hosen äänin 12-1 ia toiselle Qkon äänin 12-1 o i

Okko valitti tied.ekunnan päätöksestä yliopiston muutoksen-

haimlautaicr,rnnalle. Valituksense hän perusle1i lähinnä si}1ä,
etteil,.ät asiantunti j oista muut kuin Valfinlroski ed.usta elnn

todellista asiantuntemusta ja että viran alan suhde Iähitie-
teisiin on tul}<itttr väärin sekä että tieteellisiä ansicita
ei o.Ie arvioitu opetusalan kannalta oikein. Vastineessaan

Tiihonen kiisti Okon väitteet,
l/luutoksenhaiulautakunta käsitteli &La;:n. 21 :5 .1975-. Se tctesi

ettei hatrci j oid.en keskinäinen pareriunuus ole tullut asianrou-

kaisesti selvitetyksi, kun otetaan huornioon professori Val-
Iinlcosken 1ausunnon ylinalkeisuus ja se r etteivät prof esso-
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rit Littunen ja Tienarl edusta asiantuntenusta icirjastoalal-
la, ( i{uo6l riuutolcsenhakulautr:.kunta pys tyy rnuka siis tied-eirun-

taa, versi_naista tieteel]lstä ellntä, paremnin arvioimaan

as iantunti j oi den pät evyyden ko . af a}la | /Py ) l,'iuut o'":s enhakulau-

takunta ]«rmosi tiedekunnan ehdollepenon ja varti tiedel«;ntaa

krankkiroaan uusilla lausunnoilla lisäselvityksen hakii oid-en

ke skinäise stä Parermluud e sta.
Tiihonen vah-tti asiasta valtioneuvostolle. Valtioneurrosto

}«;urosi muutcksenhakulautalcunnan pätitöks en 23 ,6 .197 6 e koska

tiedeicunta el o1e valinnut haki j oiden tieteellistä päts';yyttä

arvioivia asiantunti j oita yliopistcn väliaitrcaisen hallinto-
asetuksen v.Lstaiseeti ja koska halci j oid.en lceskinäiståi pareril-

muutta selvitettäessä ei ole r,ruutoin tepah.tunut sellaista
virheellistä menettelyä, j onka vuoksi tiedel«rnnan virkaehco-

tus olisi lru.rrottavissa. -Asia palasi valtioneuvostosta rnuutok-

s enhar,icu laut,;kunniiIl uu d. e 1 Ie en kä s i t e }t ävätrcs i'
l,{uutoksenhcr}«;}auta}cunta totesi 1 . 1 0' 1 97 6 valtiorreuvoston

päätöksen pukaan, ettei tiedekunta ollut meneteltyt virheel-
lisesti ja että virkaehdotus iäti voimaan.

Tästä päätöksestä Olclio valitti puole staan valtioneuvostol-
le. IIänen raulcaanser tiedekunta on iirääritellyt opetusalan niin,
ottä määrittely sisä1tää a1alle vieri:.ita painotuksia ja ainek-

sia sekä lisäksi niin että siinä pyritään asettanaarr yhteis-
kuntatieteid.en har j oitta jat suosituimrnuusasemaan. Lisäksi hä-

nen rnielestään asiantunti jat on valittu siten, että opetus-

alan määrittelyyn sisältyvä j ohdattelu voi toteutue t,-rrkoite-

tulla tavalla. Tied.ekunta on myöskin valituksen mukacin aset-

tanut tietqellisesti ja käytännön työssä c,nsioituneemman hen-

kilön toiselle ehdokassijalle.
Vastineessaarr 1J lZ "1976 Tiihonen totea& Okon vaikeuttaneen

omaa asemaansa hakijana, koska tämä ei hyvälcsy tiecLe.l.runnan

määrittelerir.ää opetusalaa, fiihosen rnielestä nj-mittävän rriran-

oreaisen tehtäväksi jåå ottaa kantaa siihen, void.aanko virkao"n

ninrittää henkilö, j oica ilrooittaa ettei hyvälcsy opetusalaa,

jonka orr määritellyt asiassa toimivallan omaava yliopiston
hallinoeh_n tiedekunta. llsäksi hän kiistää Okon väitteen,

että virtrca olisi alan määrittelyn avulla "petattu heinelle "

Asia ei ole [iihosen mie]estä niin, että hänen tietee]linen
tuotantonsa olisi vailn"lttanut viran opetusalan riäärittelyyn :

sekä määrittelyä että tieteellistä tuotantoa edeltää yhteirien

tekijä, viran perustanistarkoitus ( .rrod.en 1971 menoarvion
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perustelulausuma 29 ,10.1 9 69) j oka puolestaan sai hänet kiin-
nostunaan virasta ja ohjaamaan tieteellisen työskentelynsä

sen suuntaiseksi.
Opetusninisteriö pyysi tied ekr-:.nnan lc;usuntoa Okon toisesta

valituksesta, 11iedetrcunta totesi 22 .12 ,1977, ettei Okon valitus
sisäl}ä mitään uutta s ekä ette:- se ailn& aiiretta inuuttaa tie-
d ekunnan omaicsurmaa kantaa asiasta.

päätöksenteon ainekset kirjastotieteei: ia inforn-atiiican
prof ess orin virlraniraitysasiclssa ovat siis koossa. VuoC.en

alusta asia on ollut vaf tioneuyostoola. Asian palauttenrinen

uud.elleen ylio-riston nuutoksonLralulautakunnalle ti-rntuu epä-

todennäköiseltä, vaikkakin se on teoreettisesii rirahd.ollista.
yliopiston väliaikaisr,ss& hallintoasetu,llsess& ei r-räet cle

rnainintaa siitä, ililIoin valitusmahd.ollisuuksie' ci enad, anne-

ta; Voimne siis odotelfa minkä ratkaisun opetu.sniiuc+eri Vää-

nänen t;kec. Esitteleekö hän ensinmäiseI}e tai torselie .:' .-
,. dokassijal1e asetetun hakijan presid.entin ninitettä-räksi vai

palauttaako hän asian yliopistoon. IIskon että alan tieteelli-
sen kehittymisen sekä opiskelijoiden ja opottajicn yhteisen

edun kannalta olisi parasta, että nirnitys tapnhtui-si r:lahd.ol-

lisiraman pian ja epäpätevin voir:in hoiCettu virka saataisiia
täYte t1r6s1.

Pcrtti Vakkari

Nuoren kirjastoneien 1aulu

Onpc tiettY tietYssäni,

materikko miclessäni

mies pieni r PulLcinen Poski,

valkia, kiherätuk,}tra,
1

puolahattu, saapasialka,

verkavästi, silkklhuivi .

Voi, }a;n mle rnolroman saisin I

j oka päivä päein pesisin,

j oira ilta saunan saisin,

F,.'

E

l.e t *'Jt r Yastat laitteleisin,
.:

.reren viruasta ve täisin,

vastat varvikkomet säs tal.,

puut kokoisin korpiloista,

vaikka viien rrirstan päästä. Si
Voi, lcun rnie mokornn saisin,

saisin sitte pi-enen poian,

käsi kehreä vetäisi,,
jalka ]asta liekuttaisi.
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UDK RY:lrI .TOHTOKIii$NAN AIKAANSÅANNCK^(iIA f dMÄm iIUOI)EI\T .4IKANA

ag77 -02-0 I Lähetetty yht .kuntzrtieteel-]-i-qen tied.ekunnan ti-edekun-

tancuvostolle hirje, jossa oteta..in lia',taa siihen,

että yleiso 1:into j en tenttipäivät ovat seiiiolna pälvi-
r !rJ -^r:-: ---: ^* 1--* ^^^ -.i l-1" trähanlää r rrhitf änä ryhmä I : n t ent tipäivl en ka-nssa , mikä. vähentää ryhirtä

I : n tenttiniismahdollisuuksia, UDK ry vaatii tiedekunta -'

neuvo stoa fylr tymään toi-menpiteisiin, Kir j eeseen han-

kittiin myös CORTEkin ja INTERAKTISn allekirioitukset.

KYSELYT

Kurssineuvo sto n' -kYse'IY

tiikan perushursslsta
0pinto tukikYselY
CpintoneuvontakYselY
Välihar J oi t t elukY selY

I9T?-OT-25 Johtokunta lähetti seufaavan sisäLtöisen sähkeen:

trHerra Pääminlsterl . Tamporeen Yliopi.ston kirjasto-
tieteen ja informatiikan oplskelijat UDK ry tukee

ti edo tusalan. opettai 1en , oPi skeli j o j-o.en i a ammattii är-
j estö j en vaatlmusta toimitta.ri slnoulutushankkeen .hatttaa..
miseksi. Ehdotettu asetus loukkaisi horkeakoulujen

autonomj-aa i a hei-kentäi si ti e d"o tusalan j a tutkimuk-

sen tieteellisiä perusteita. UDK rY.tl

T9??-OZ-T5 UDK ry:n edustajana Leene Tirkkonen kävi eduskunnas§a

Luovutta.iirassa opinto tukikort t e j a'

Tg?? -OZ-O1 Julistettiin opintotukiaihej-nen kilpailu"' Tekotapa

vapaa.

Paula Poutanen Marketta LukkarL

-kir:,J asto tiet een, i a in f or-rr1å-

)-IS

t
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SUUNTAVI]VOJAYLEISTENI(IRJASTOJENKIRJAVATINTAAN

I(ir j av:.Iint e

työkcntässä.
kustr.ntr j i cn

on cittrirnättä tärkcin tchtävä kir j ps'i:onhoite j an

sc on oikc,...stean j etkuvaa, tpistclua määräraho j cn ,

, jopr tYötov..rcidcn kan':rse'

Kir j avalilrnan yicislin j a-t rcir j astois:srrniac ovet pa"rin viii,iciscn

vuo sikymmL,l:rcn ai liane: oIt, cl-11sr-, sti teuuttUn'--'Crt . tt](anflila'n iikaenrr

kirjasioih]-n c;l henkj-ttu huotioa viihdcttä, sanoin ?t1ärisuunticn

pro,o.1rg.,.ndatr. oli kicllctty . T96o-1uvu11a ttnuorct r''dikea'1ittt Vaa-

tivat , cttä \rcf.ninak-ep.jicn On saetav.l sj-tä i:nrtä hc heln;'.';:t e1i

ru,1se.r.sti r.iihd r.,ttä , j opn If s o kj o skikiri rllisuutti ' Täi:rä kchitys

liittyy epäiremättä liustr.nnuspori-tiikan }cuhityksccn, ylik.nsrI-

ri-qecn ma.sakurttuurin irpihinnoueuun ja kust'ntr jicn yhä kiihty-

vään lrnai-nont,-.,".rt'

Vuodcn Ig?3 kirjasiokomitcan nictinnössä on esct:ttu nähdäkseni

v ersin käyttökcipoisr t tivoittc,i't ylci-scI1e hir j a'stcIlc:

f . Vähcnt,.ä hcnkis'[t:n jn p.inccl]j stcn i'tujcn cpäte,ssista ja-

keutumista vrlit-btmiillä ti-utop. uri'rvoi su.udi.n luontccsbe ja

syistä sckä yht,,isiruntal:olitiiken rn,hdollisr,tuks;ista- j a }icinoista

vähcnt'.-t tätä c,riarvoisuutta.
2. Edj-stää taloudcllista kc,lirityst;, t'rio,':.tr'11p tictoa tietecn

j a tckr,iikan uusii:rrnistr saavutuksista scke. uusist'-' työi'i'cnctcl-

niistä , työvoirnen suo j clustrr j a ruonnonttasapeinoir säiIyttär,risr. stä.

3, Lisr.tä kansalaistcn vaj-kr.rtusmahclollisuuksia väI1ttämäl-Iä

riittäv.isti inonipuolirta ja :,li-rhitt;-väit tj-'-toe'

!+t EC,ist.i.ä i hinistc.n j n kanso j cn v'ilistä yhtcis)'ntmärrystä sckä

rauhaa iar j oai:ral}e. ilouilrr;olista j e oikc;a' tictoe ii1=ailtnr:stä"r cri

!i.,it1cn k*l ttu-urcist,, jr yht'.'iskltnl:-oloista s' k:i kp'nsoj-n vt11-

::

Närnä tevoittc,ct käyvät ohjt,cksi vrrsj-.I<in ticiokiriallisuutta.

valittpr,sse" ldäinä vuosina kustnnta,jat ovi't pyrkinect ohiaa-

meall j-hmistcn ticdonh::}un varsin näunnäisiin ongcl"iiin

Bc*n,clan kolr;iio, kisvir,n selpttu c1änä, ufot, sclvtnäkiiät,

sivupcrsoonat " Luki j oid.cn aktiviteetti oh j ataan j oognan i a tric-

tiskc.lyyn " lläyt+-'i-ä silt:i , cttä j okr syksy ilnpantuu jokin uusi

tärnäntap:incn, muoti , j onka te'rkoitus on tictysti cstc-ä ihmisiä

ticdost:i'tr,sr,r tocl cllisia ongc}niaan ' Kir j aston kannp'ltr asia

on vlike a, sil}ä näiden kiri oi cn kys;''ntä on suuri ' ose

n.tist..i. hirjoiste on paitsi- typcriä iopa vrrp-llisin-, koska
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nc sa.at-b=^vpt' schoitte.a. luki j eirsa p:r.än. Nä-hdiksc'ni vr'-'tiiaus, cttä

on t-r jott'.vr- oikcl'r tictoe', 'utt:'a k:-r j "'sto'r tor juiil"'r'n t'itä

tulv,:,._. ,5i'rill.a llcrust cll-.-. void-e -n ,-.r'vloiclr solzcnitsy,in j a

kunppeniidcn tuottcitr. i:yös politikointi uskonnon r''r:'i o11r

:i,urrnbrantin ty;rliin sisäLtää virhccllistä ticto' i'irä r:disl;i

kanso j cn väIj-stä yhteisyiililärcystä. Isänpäiv;iksi j n j oulr-iksi tul-

vivr, scil.k,r,i1r,rt<.j-rje1l-isuus Suonien käyrnist;-i sodiste hlrvoi-n cd'i-s-

tä-ä rauhaa" i,ii'.-taini;tc Lo"i13rrr.t v-ltiosor,rintul<sct reuhansopit'lus,

YYA-sopiinus, ETYKin piiätösasiehirj a, YI( : n j-hr:risoikcuk'sicn ju-

listus-ion::yöskirjestoi.-ssåotcttp-vp-huonioon'

Kansp-Iaistcn ticf,ontlrve on valtrV& r }iutcn uscissa tutkillu"rsisse

on todcttu. fhmlsict civät vo-L k:tytta.j.i demokr,-r'r;tisi,r oikcuii,si--

ean , elleivät hc sea riittäriästi tlctoa. valtioir ia 6unnr.n tr,rot-

t arnaa riiatcriaalia on kir j asto ssa orta.vr: tar j o11r, o sr,noi'rrl ohdct

j e tictopuoliset ai};p.kausrehd.ct ovet critter.j-n t"-rh;it'i. LTsc'il-

ta ticdonaloilte ei slrojilt'Ilkielistr ltirj"-'11isnuut" jur-''ri ljluutcl]

irrnestykäänkuin ko. alan ai lip.rre.u-siurrkaisuissa.. Yliopisto j cn tut-

kintovaatimuksiinsis-iltyviä kirioip' ci srrå s)'riiä ylcisissä

kirj...stoisEe., lioska nc usc)inilnitcl ov;.t uusiirta i a päte vintä

tie toa a.la.lt'-'Prr.

Kaunokir i alli-st-tud cil arviointi on usr in v'i ':caa ' Juuri k'.'uuokir-

j a-I1isr-rudcn osrlte. on lrustenta.jien oh j ai-rr-r voir,iali-st.-r . IIähdiik-

seni,, kirjaston on suosittava tritcerliscsti trsolskaite tcoksia.

, joilla voi olcttr.a olcvr,n pysyviiä arvoe. ]'T'iidcn hanl<i:rll.ss'. on

otetta.va huosrioon, cttä nc vii,lr;ist:'i,-in p'rin vt-todeil päästä inyy-

d.län loppuun. va,rsinkin viihdei<ir j,^11isr1us u-'r,1n sis'rltii"i väki:

va1lan, sod.an, fotusorron yiiis ' thannointie ' Us'e'in niil1ä on

i myös polii-ttini;n tarkoitus " viihdr-:kir j at on siis cnsj-n lucttave-

ja sittcn vpsta t..htävri ilairkintepd'.tös. l-Iuonot kirjat voicliin

j:ttth:,{ kokonaan hanldrii'tatta" v: ihdcttt CL rnicl ':';t'i'ni tul''

hankki,: kir j astoon niin run-qn.Rsti , rcttä Ec suorestnan lyö lc j--

mans.. kokoclnlin.

Lnstcnkiriallisuudcn vrli*tr on tchtävä huotrella, lastcn lukc-

inistottui:ruksct se-attavrt kchittyä hclpoii ,in kuin a-ikuistt-;n '
}iyös lastr nkirjo j l on luc,ttava Cnllcn }opulli-sta rrelint,a. Yli-

kansallincn Lie,ssemarkkinnkir j:1lisuus ii kuulu kir j e'stoon '

Iviyös suoi'irilaisti.n kustant,'iicn llprklcinoitlr-t pitki-cn srrjo j ' n

kir j e.t ovit kc,lvottot-rlia, nilssä on typcrä I rina' sailenla'incn

juoni, huono kicli, iilorarlis';sti arvcL'uttp''vp-t a's<Jnt' ct ' 0n

s-=-
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harhalr-ru1o, cttä va.1n näitä lukcv,. lapsi aikaa myötcn siirtyj-si

pprr.,ri1pa.i:11 kiria,llisuutccn. Kuve.kirioip valitte'cssr on tckstin

ohcrlr. hurrit*kscn t:so tärkeä kritccri " parhaat sarjakuvat voi-

dran ::ticl,.sti{ni hrnki<ia kiri rstoon , kuirhrLn niit-;" e i o}b nii-n

runs.asti, cttci lapscn Itta-rvitsctf ;tuuta lukca-"

I(irjojcn ha.nkinnan ohclla nyös niidc'n
.i

on hiri avaiintaa. Saittoiu sidott:'':nr'n"n

dok,sct ovat cntist'"kj-n hcikonpiia'

vp.r:.stointi j e Poista;lincn

, varsi-nkin l;un irirjojrn si-

syytä ott r." huotrioon, rnikäli nc

noud r,t t.'u t :'.vao irir j :v''lli-nt apoli-
Ylci-sön hanhintacird-otuhs't on

ovn-t sopusoinnussa kirjrstossa
tiik,:n ]inqsså.

On 5iri1g;nä, cttä
j e. valvoo , ctte
Näin tttrv':tran,

kir j a stola.utakunta le a.tii ]<ir j,'vl.lintaoh j i ct

niita noud-atlf rall (vrt. Tiihoscn tutkirnus).

cttä kunt,alaistcn tahto totcutuu kiri astoi§sa'

Ir{ai- j a Kukkoncn

PERUSKURSSIN IffSELY

.

' ,reii rri.i sqtr infornat j ikan pc'ruskurssln opis-Viirnc syksyn'i kir j astotictcc;n ia
k.;li j e.t n( rustj-v:'t kurssinuuvostOn lprrnte-iksi,ctt tiudOn':rulkua

olriski Iij oidr:n j r luclnoitsijan väli}1ä i a pystyäIis"c'n vai-kutta-

lna,r.n kurssij-n" Tällaiscn cliinc,n p{,rust,-'i"aj-n''n o11 
:"::j". "::::tt

tervc, Ylcchsä Iucnnoitsrja puhuu asipne.- ja opisl:"lijet t<1ni-

oiv-rtuskolliscsti,, Jo pl,d,1'$ogis. sti t'r11a'rn' iL Op ' cu-si1(-n;t''1tnd'

on vrrsj-tr tc,hoton. Tiltysti 1ur,nnoitsi j a nr:i,to1..]-is. :ti v arF.,t'

:i}-l-c, mutta hirvoinr:Lr-ut,a1iFnminuutinkc.:iru;tt,1u11ijn}rysyi:tyks'.]
iucnto on niin init;lcnlii:Lntoin, n, cttä sc hr.r'it"täisi kceku"stclu: '

Sitipaitsi on varikcr,a- tunnust'a rrtyhiayytcnsäir'ison joukon

cd.cssa. Kurssj-n(,tlvosto v{l.litti opisk'-liioidcn ttrVc;isi,i luc'n-

noitsijallc (vt. lr.f . Si.vL;,II, Il-A1-1cn) ia tir-dotti kurssilai-

sillc sr,:rrnni;l1iE..sti uDK:n ja opisl<r,rrjariikkccn tapairtuinista

(iain . o.ri-nto "bul,,r-i til r-ntcc sta)'

Jonkj_nlaiscn prrnuttr,cn sae,miscksi .kurssista neuvosto P,'-liti

vpli,rintao kys 1yn , j ossa karto j-tc Ltaisi j-n opr'tulisctt pc::i'llciilc-

noa, cl?äsc:lv1r;rltsiä -l a )rlt cnsä ilj-ksi olliskcli jat ovn't ve'linn'r ct
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kirj a stotictccn op1:iain,-:cksee n. I(ysclyssä ol-i kaksitoiste' kysy-

mystä lähinnä kurssin scurattavuudcsta. ia opiskclijoidcn odo-

tuksistr. kurssitl sisä}lön suhtCclr o }Toin 35 % kurssilaisista pe-

lautti kaavairk:cn" l(ysclyn tulos antancc siin varsln tyydyttr-

v{.n kuvpn o,spnotta j i,..11 iliulipitcistä " Ka.ksl kolina'sosea v" stan-

nclster. oh:i cnsii'nnij.i-scn vuoCcu olliskclii oits ' Vasta-nncista kol-

me.sos,. on ollut aik-aiscntirrin työssä kirja.stossa, cli hcill:t orl

jonkinla.j-sta kolicinusta }cirjastoalasta. Suurin syy kirinsiotic-,

tccn valintaan o1i 6iinnostus hirjastoalaan ia tic,toisuus ion-

kinla.isista t).öhönsi j oittuml smahdol-Iisuu}<slsta, initkä nykya:in

ovat aika. harvitlaisia monilla akatccltisilla a-l-oiI}a, Joillakln

cl j- iiyö s syynä tliiilcn6qaan kut Surxus j a nuut p.mille ihan sa t tuine '

Kurssi* sisäIrön pe.inottp.i,.iscn kan,rlta licncc *icrcnkiintoistr

tictää , ctt'i liihcs krikkj- ve stanne ct olivat kiinno stuncita

cncii,ni.n työstä )r1c;isiss.i kuin tictcc l-lisissi }tirj astoi€iså' LU-

cntoa on ylccus{ ollut aik, hclppo scureta, koska lucnnoitsi-
jalla on aikp. kugluva ä;ini" Häncn aioittej-sta hurjr" puhcnope-

uttran scn si j e.an kritisoitii-n. Varsinkin ,,sr ylirrääräine n '1u-

cnto lokakutlsse (4 t yhtccn 'ncnoon) o1i oikce'a konekivääripu-

hctta"I(aikcn lis:iksi tfillä luennorla k-.sit,-ltiin nioni-cn,,riclcs-

tä tä.rkci'r'rnät j = vrikcii;ut''''t asiat '

Tästä olisi j ohtop-i,atöksctrii, cttri. lucttclo- j a indcksolntisys-

tcci-icjä olisi k.;.sitcltäva. pcrustr..cllisemitin cikä nykyiscnkal-

taisef Ia kovrrl.. kiircellä " suBistr.,, voiei vaikka kir j epr-inotai-

don hi-stori-aste., Lisrksi osrnottaii,. kiusp.si joskus se , cttä
lucnnoitsi j a käsittc.Ii [un]<in l-uentok.)rran rungon rI]rupään

asiat aj_ke pcrus-bcclliscsti , mutta si ttcnaikr, loppui i a loput

psiet kuitattiin lYhYcsti'

Eräs verst..aj ista ( enonyymi ) kiri oitti lonakki' cn loppuun mic-

lipitccnsä pcru,:liurssj-st. koJ:ionrj-suudcssaan.

rrA.ikaa kulu bctliin ctcrr.kin pluksi i.iva.n liikaa historiallisissa

sivuscikoissa. Cn e-ivnn luonnollista, cttä kiri "-stotictcellä on

histori:,l}in'rrn pcrustrnn.:, nikä pit--.isi-kin tuOda sc'lireristi csftin

j,,. nivo. muuhnn historir-l}lisecn ja yhtciskunnallisccn kethityl<-

-qcen. lLucnnon kr-rlucssF. t",i,ij,t cl kuitc,'nh,',in käynyt sclville '

I(uulimriie sinä*s:i r:rui<'vir. juttuja, cn ticd"t pit{isikö pr-i nr'':'

mielccn t:hi ' i, ilutt:' koko lucnnon krnnp"lta hyvin cpäolcnnai-

sia. Vicvät rulls:'esi,1 r'ika-e. Koko Iu'-ntos''rj:'n- olisi voinut

ke.rsia rLln seasti ctcnkj-ir alliup,;olrlte' Ei pitäisi 'ryösk:i'{n sor-
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tua iii.lc,rltte 1ci,rä:.ln 1onkp.lta tthlrvää kir j'stonhoit' j atyyplcle'rf , kos-

ka ko . filo so f oi_nti oli lähinnä järkyttävaä }iuunncltave a. Pi-

t.iisiköhän kir j - stonhoit. j aD r:iuuttua kir j an nuoto j-s; l<sihin,

cttei croitui-si nistään?

pro f cssorln }cunni_aksi- on *einitt:va häncn rnicrcnkiintoi nen pu-

kcutumist;.ry1insä, joka aine ari:.ul1r. pi-risti silm'i'ä' Joki'ri- pu-

scro ci kuitcntrrarn olc suotava va.a.tckrppal c , se aihcutt:'a näkö-

häiriöitä ja voi aikp.ausaadr- iopa" piäns-'ryn''

EDcllcen pl.ussene voi nieinlta cttei lco. lucnnolla ky}Iä hcrtaa-

]iea nukuttp.nut , ci iullut nielccnkäin.lt

vuodcn 19?6 kir j astotictccn i a j-nf-"orilatlikån

pcruskurssln kurssincuvo sto .

MI INUSLINJAA OPTSKELTJO ILLE

csiitää Esko Kurri

opctusr:rinistcriö esctti 2'9'?6 tolnikunnen rrsclvittärnään opinto-

tuen i*itoitukeccn vr j-kuttpve.t tc,kii ät j a opiskcli j oidcn to j-titccn-

tuloturveanliittyy",ll}tysylllrksctsckälaatiiln'anyksityj.skohtai-
sc t toinenpide-csityliE,ct* " 10. hclmikuutp. j ätctty Kurrin tolini-

kunnen i::icti,tö on sekr-i ihastuttanut ctiä vihp stuttanut . rhas-

tutt:-11ut pankkcje vifiostutta.nut opiskcliioita, ioj-tten tulcvai-

suus näyttä-. cntiscstään synkistyv-in'

Mikä on ol}ut toir.rikunnan .1ä-htökohtanp.?

Toi,rikunllen csityksct lähtcvät siitä, cttt pankkicn syksyi-siin

opintol:inasupistuksiin ei puututa päinvastoin ' ofl ctsitty uu-

sia tapoja, joille pankkicn l"inanantoa' voj-taisiin vastaisuudcs-

sekin valticn toinin vähcntäe. Opintotucn to sie.siall-i ste- hcilicn-

tämistä pyritään helpotte.marn anta.ma-]Ia lupauksi-:' mihdolliscsti

to tcut ctt.: vi stp o pinto so sla erisi sta uudi stuksl ste. Konkrc cttistcn

csitlrstcn tckemincn näist,i on j;itetty kyIläkin hän'rrään tulcvai-

suut G crl .

Keskcisir:rpiä mj- ctinnön c sityksiä :

I . Opir:.tol ainat
pa.nhkicn jo totcuttamit supistuksct siunr.taan tckcia:j-l1ä 20 %:n

v5-hcnnYs lnino j cn takauksiin '
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- .Tu;.;i-- su;:istrrksie csitcc-,i.-n sitcn, ctt:i kotonr n-sltviIt' v:r-hcn-

nct.tn 40-60 %. os:l täst:. toteutctr,.en "suoi,Alle-rrr.11c 2O-truoti-"

r,i ile t-ludcn 20 9[,:n vi-hennykscn '
Alrc 2c-vuoti,rillc o-pisI<eli joill-c laino j cn rryöntämiscssä iräytc';-.

.i,-i.-i-siiii l:utta porl-8.stusf i. vanhempicn yhleenlaskcttu yuos-,.iul-o 'vc.'i

c Lra cnii.r,c:l'i.n yhtccnsä 40 000 flk, j otta, sar täycicn lriltnn, '-ioL:a,' 
-'

ricn yl-iLlr:nc.r-:t l-0 0OO nk :rähentää lainasta I0 %. (Vxt o tcollisngs'*

r;,öl-i.isen lieskiansio vuonna 76 oli i1o 23OA rni</hk, eli i 0 yltdcn

l'l.rhcnttren tu-l-oi oiivr.t 2'/ 600 lrk,r"'')

,.,i-',r.c j cn tar."ai sin*aksu siir'ittåiisrin ii*an p,l.*,<lic j a sitovir ruäi'i""

.[ä -' " " : r-'!-^-n i^ -^l'^-l oi tn[{qc'n KcsKCn oprrruuJUrr rr,nyi,isr_a ,,p.siakkran j e. rahalaitokscn kcskcn opinto j cn pä'mtyttyi" :iii

:'iL,clt'i.'läkslrr"

turo ylitä 30 ooio mkfv o 
,_ ,,,,., , , : , :

Ainoa edistysaskel .on csitys . 
opintorahan sitouiiscste' kulutts j a-

j-ndcksiin joka tosin ei rlitä lurvn.'Elai-n rahan reaalie'r'/oa"
;

i
3 . Asutiti sl-r sa , : ,

Toinil,iuntp u.sitt,.:i1 I .7 .'7? voi:iiaantulevr.ksr_ e-su,rislis'i-... , j onka s"i-

sr- rr o 50 OOO opi skeli j r.r (24 OOO korkenhoului ss.r ) . " samalr-a re]<ka,-

tcttn j-siin nykyincir yksin tisten o l;iskeli joid'en 'nsurnistuki " ,Asu-

nislj-srn i:iiriin i;r-rlcvien i:oä:irä kytlä kasvrisi ' liutt'a esitys on

sitt,i *sc1vä hcikcnnys nykyisecn asuiitistukee ir ' ko ska:

ns,mislis..r,{ vest:levasti esltctätn iaino j e supistlcttavr'ksi

psui'tislisä olisi 60-l-70 ta]y'lkr-, kun esurnistuki sa':ttee nykyi-sin

olla tttä cncmutän

asurnisl-i-qä t:raksettaisirn va-in 9

ilakscteen iroko vuodclle

kk ajalle, Psumlstuki sen sljn-an

2. Cpintoi'a-hr.

Toiriril.,unt.a kat soo , cttä ?tci

rrhanl<chr-ttärni soh j clnartt eikä

cdcs vuotccn 85 nennessä'

Opi nto r:'.han sar-nniri chtona

Li , Pr.e}ikj.i-n r,''--l-ta kasvetisi'
* boi-i,iihu,rta c s:itt'il hrl-Ii

ri511isc.,''.i- l-^a:h;'.1ii-to rtcn

oLe tarpecn csittää crityistä opi-nto-

yU-päär r--ä l;'inkr'^n lisätä opintorehaa

otr , c t t ei Ve:lh enpi- cn yht e cnleskc t tu

-Cll-

r,i

oti

tulisclic vclvoitctt'a ncuvoteilp'

o..,lvoltcluhunnrn kairssi cnncn

co rY-l-
, ) - 'r!

o.cinto'-

-asut:ri slisii.ä sai si v'rin vict'e sp'ikkakuntaf incn opi s]rcf i j ''

mistukecn ei koiipaiiikr:kunta clc ester'nä

*...suiiislis,i-l siir.:j- V.in o:intOl'.rfursIi cikcUteitl' -Asui:lislist

iryö, lr..,i.n s( L;.1- .isi- väiti;tirtttä . su-:iiis;k'ustanll:ru: i' tl noll-sui t'ilt

h:toit-con -,'uoltrtn suurull''lL;'..''
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tukipäätöksiä
_ o:.-.,iske}i j at on hallinnosta puhuttaessa unohdettu, samoin edus-

kunnan valtuuksia knvennctaan siten, cttä hallitus r-a-isi valtui;-

det paättää opintorahan saannista

OP]NAI,AISEN JI]HI,AVEISUU

lule meilIe, Kurri lnr1ta!

luopa j oulu tullessasi !

Tule, kekri, j ou t u, j ouIu,

sekä pääse, Pääsiälnen!

I(y11tt on ltystä aitassanme,

paljo pantua eloa:

sirkan reisir Paarrnetn jalkat

peiposen PeräPakara,

sa;rmakon sakarivalsras,

sisiliskon silmäPuoli.

5, Bahoitus tYötätekeYll1e
+opintotuen rahoituksen suuntaamisesta edes osittain suur-

yrityksille on luormttu- tätähän esitti vielä Ye 1973 VOTK:N

j ohtolrtxrnan mie tint ö

-s€p. si jaas osa oplntososiaalisten palveluid.en Inrstarrnuksis-

ta ohjattaisiin lrunnallisverotuksella erityisen jyrkästi
työtötekeville.
EsitYste+ tavoitteet
[Iilkamääräisen oppiarvotavoitte]un supistaminentr (Kauppa-

lehti 2.9 , )

-turvata pankkien määräysvalta opintotuessa, myös mahd olli-
suus kontrolloida taloudellisin pakottein yksittäisten opis-
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kelijoid"en oPintoia

-,,opinto j en j oud.utta.nrinen" ja " opiskelumotivaation h-säämi-

nenrt, iuten toimikunta itse toteea

-turvata halven koulutetuntyövoiman saanti ja opiskelijoiden

käyttö tilapäistyövoimana (Aamulehti 5.9 .197 6)

Kansantaloudellisesti esitykset vaikeuttavat korkeamnr-in kou-

lutetun t),övoiman kehittämistä ja heikentävät näin uiyö s ma?"m-

me tuotantovcimien kehittämistä. Rajoittaessaan opiskerijoi-

den ja heiclän vanhempiensa ku-lutusta ne syverrtävät mlrös val-

litsevaa lama&.

Koulutuslaitoksen piirissä hansantaloudellinen tuhlaus Ii-

sääntyyopintojenkeskeytymisenvuo.risi.
Ja mikä pahinta :.Tfurrin esityksien toteutunr-lnen heikentäisi

oleellisesti opiskeli j oiden j o entisestä;.rnkin hor juvaa ta-

siksi IrrK yhd e s sä muid en aine JäTj e stö j ern kans sa vaatii :

+ I{AI,I,ITUKSEI\I' JA SUOITE}T ?ANiil}T O}T PAI}TOSTtrTTAVA PAI'TKIT

I,{yÖl,tT At,tiir 1,'T -LOPPULAINAT VÄLI TtÖt,rlst r
+ IAI:ISASfrplS,ttUicsilT .TA oPIIIT OTUI"I I-,AIll IIEIi(lli(iiiTYS Ptr!'UITAVA-

KIlllRrlT T0riiirI{m[]TAN uuurr suprsrul§rr lisTEilrÄvji

+ IlallIruKSEl\T AN}I rrtAVA llErl IIs/-\3:lTtt1 
::jIT0RAllA1'1 ',l-

sÄm,ITSEKSI JA KCRKOJE}I POISTA},MSEKSI JO TÄT-,IÄ Kiil\TÄÄITÄ

+ sÄÄlutrÄvÄ oprNT OTUEII l(Elirr,-lÄI,TrslAKr , JOrrr,A srrRRYTAirN

TÄYTtrEN OPINTO}TAHAÄN V . 1gB5 I'/IEN]'TESSA

Aina laulsn, laiha Piika,
tielle heitettY, heläiän,
sanelen s cLrr&rr-alainen,

kaitaposki kaikottelen,
l«-rn ei muut lihavat laula,
pulskiammat ei Puhe1e,
verevämmät vi erittele,
kaunihimmat kaikottele'
Laulan, laulcnr laihalanta,
ln-rivalanta , kuikutt e len ,

laulan laihoilta lihoilta,
kr-rpehilta kuut t or'rilta.

i\tiks ' olen lihoilta laiira 
t

kupehilta i-'l-man kuut.ta?-
Siks' olen lihoilta laiha,
kupehilta ilrnen kuutta,
kun on lassa langeteltu,
piennä kolhittu kovasti.-
Voi: velonen, veitoseni,
kauni s kasvinlumPPali-ni ,

trcr-:.n sa kuitenki vetel-it
ja pitelit Pienoisena,
huppusene hi-rj- slcu-bt e li- t,
kantelit kapalolassa!
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ILOINEN KURJUUS

i. ivla.rkkinoil]*a

Matalla, vettä-raluvien pilvien alapuolella lensi yksinäinen va'-

ris. sateensekaisessa puuskittaisessa tuuressa se ponnisteri

I(ohtl Lauti j orkuan kylän va-n\1iiima.n talon h-ari alla olevaa tuttua

j a turvallista tuuliviiriä. Yksinäinen varis ylLtti Pakurin'-n

harj anteen noi-n ,o met: in korkeudessa j a edessä avautui- tuttu

mal sema. },{ai,eeman keskell-ä on ky}ä i a 1i'ylän kesk-^}Iä tori '

yksinäinen va,ris taivalsi ky1än yläpuoIelre ia 1öi jo tutuirsl

turleesse pisteessä siivet ruttuun sukerta-e,icseen 6srrti tuulilii-

riä. Lopuksi va.ris puristi luiasti kyntensä tuuriviiriin i a kat'-

seli torirre. Lauti j orhuan torirla vnr-ritsi inf ernaarinen meteri "

Yö oLi tuonut sateen lisäksi torille lukerattoman joukon myyn-

t.ikojuja. Kiriastoreenhoitaia Liikanen tarpoi ihmispalioudessa

kojujen väkissä ia rhrnettel-i uätä,e1ämää' YmBär-it:n.:','"t" ih-

mi st en puhetta , niutta myös huuto a j a itkua , kauppiaitt en vali-

tusta, aslakkaj-tten kitisevää tinkimistä i a ' i atkuva tasein:o."-

tinä, Iiun ialat tallasj-vat savivellissä, sekä hevosteh päriste-

Iyä j uoksun j älkeen j a hirnuntaa, koirien ta'ppelua i e ha*l<untaa '

näitten kaukaisten kyrien harmaiden nlmeänättömien lintuj en vai-

ve.imeata vise,:l'ystä, ios-qlin r,:i rkirj ^'r.'torceuhoitai a silmiinsä

kuvan sileäotsaisesta valkotukkaisesta tytöstä, joka soitti l"a'i-

hoisasti huuriharppuä, Jcor-ain taas tähän meteriin sekoittui hai-

ta.rin ääni i e^ va.:.:haan sävelmään t ehdyt orna'lekoiset ri ett aat sa-

nat,joltakuunteliäänekkäästinauraenjasuosiotaan.osoitta.en
mies joukko , su*outuneena tiheäksi piiriksi so j-ttaj an ympäril,e,

kasvoL kiilsivät sateesta ' silmät j-nnosta ' riemust'a i a' kotipolt-

toiseslta viinasta, sielrä tää,.ä törähtelivät borvet, pillit j a

muu iirarkkinari-hkama ' Liikanen oli narkkinaväen virrp ssa j a

riikkui sen mukana" Jossaln vaiheessa hän settui vilkaisemaan

yräviistoon ja näki variksen ja oli kuurevirraan sen merkillisen

miltein ivallisen huud'on

Liikanen liikkui l0pulta ihmisvirran mukane. torin lai -i*e j a

pulpehti erään talon eteen' Ikkunan pää1Iä oli kilpi' ios*e luki

haalistunein kirjaimin: Lyhyttavr.raliike E. Korhonen- Näyteik-

kunassarräyteikkune.olise}}ainentavallinenikkuna,johon
ylettyi katsomean ori tuoli ia tuo,illa istui jähmettyneessä

asennosBe merkillisen pyöreäm.,uotoio eksi veistetty puu-uk,<o '
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Liikarien iilinno stui 'kaupasta j a astua sisään'

Kaupassa Liika.nen koki järkytyksen. I(un hän astui ovest' si-

siään ponnahti puu-ukko t,avat.toman nopeasti i a sulavast! y}ös

tuolrita ja asettui my7rltipöydän taakse' Liikanen alkoi hi-

koiili-^ volnrakkaa,sti j a sydän hakkasi rinnassa silmin nähden i a

korvin kuullen, Kauppiaaksi rnuuttunut' puu-ukko ei ollutkaan

puuta, vaan hän oli liikernies Ö . Korhonen , Ö ' niin kuj'n Östen '

Liikemies E. Korho'sen veli, E' niin kuin Erski'n j

östen Korhonen ori tavattome.n ystävälIinen miee. IIän hymyili

r.o puttoinasti Liika.s:elle. Hän ori j oka puolerta hyvin pyöreä '

l..iit§ r:uvaitsette? , hän tj-edusteli Liikaselta j a kumartui

rantiosta hi-*kan eteenpäin päätään kubottaen. Kätensä hän oLi

ojentanut sulavasti ettenpäin ikään kuin kysymystä esiLtämään

j a toisnarta vasteuksen peli a.stuttua heti va.lmiina täyttämään

toivomuste o

vähit ellen Liikanen alkoi selvitä j ärkytykse stään - savi kui-vui

pikkuh-i I j aa hänen kumito ssuissaan i a hengitys ta saantui ' Lii-

kanen ruietti kuumei-sesti , mitä nyt sopisi sanoa i a sai vihdoin

puserrettua omasta mielestään erinomaisen kysymyksen

Onko teillä kinjoia?
Liikemies Östen Korhonen liitti kätensä yhteen ia aloitti iuh-

lallisesti
i\iei}Iäonhyvinnrj-elenkiintoinenkokoelma.Tosinviimeai-

koina, tai parellminkin vj-ime vuo sine ei täällä juuri kukaan

ole oll*t kij-nnostunut kir joista.. E.sittelen kyllä mielel1äni '

Liii<ernies ö. Korhonen johdatteri kirjastoreenhoitejan partaita

alas helj-ariin, et',..si ov '':l j a o j cnsi Lj-ikascl-le nipun kyntti-

1öj"'tä ia tuiiti-hhuja.
Tutustukaa haikcssa rauhassa' Kirj at ov''t kiinnostavi-ao

Tuon:ei11c.sillointäilöinjotlinsyötävää.
ör- -cn Korhoncn hyinyili tava.ttotnan ystävälIlsesti ia sulki

ovcn " I{änen askc}ecnsa keikuivat portaissa'

päätti

Huonc oli noin kehdcksan neliörirctrln kokolncn j"- kolmen mctrin

horkuillon. i(olincU-a scinä}Lä oli koko seinän inittp'isct kir ja-

hyl-i;;,;. i,isäks-i- kcskii:.t-t:-a11e o1i pystytctty" kolmc kr'hr:i-puo-

lisi;;,,. iilri-,,rir. Iiyii-i't ol iv.t taynnä kirioia ja kirjat vehvan

pö1.,.rlr.jr:rol;cn pci-tossa" Liilr"$(.n iliclccn iäi-vät scllaiset

hänclr, c L,:'iitan saahka tyystiii tunt . ;iP'ttoinat kiri aili j aniinct
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.it

}#effi. I{ Xrdl -f,\, 'i\, I
'ri-r*=---1+

stic; *.'Sintt,non ia Th' Krs'ft' Hyl- i

s vr.nhoje.' srrjakuvplchtiä' Tictokirja'1-

micli cn scurePvia ninniä: Kim It Sung 
'

noksina ja Kr.rat.c. Aikansa kirio ra tut-

paln, a micl i' cnsä j a täyde nbää tulcvan

tää1 tä ,

kuin ceini;rkiksi A, Chrj-

Lyissä oli run§oa.3ti inyö

lisuud-i:str iäi 1iiftns:r n

PyHä Ra.åmattu mol+-1" Pai

kitttlaen tij-ka-nc;n Päät'ti
kiri ast'onsa ttkoko cl''rlirr

Liikanctr, " 
o,i cli rcippni-n rriclin o"o1:" ' :::**::-r::':l:" ' vään-

si sitä j,", ,to Lc si ov(.n }ukit'-,ksi , ulkoapäin ' Tyhi ä o}o valui

Lii}<:..s.rn si sikunti nn : , PoLve,t ciVät tahtonc' cn pitl-ia ' 
j e kä3rkin

hapuili voi;n,rtto:'arsti ovcn kah\'"e' Häntä ci kuitr-'n}<aatt ollut

unohdcttu tironnc kcIl-riroukkoon. rhr,isä,iniä r-i lsu,lnnut- ' mutt'''

ov-i,r _*-1"t: a.lhor työntyä papt.riarkki, Siit.ä sclvisi ' 
y§sinrscrtei-

scsti ,1cl1ain];ne.sla, cttä Liika sen olisi sitoud-uttivs- papcri

pllckirjOitte,marla ostnmaan kahcrcn kuukaudcn kulu''si'ie tästä

päivänäärästä Östin i(orhosclta muuan kirirkokoclina' Hihte' i}-

.rnoitct,c,:islin myöhc;rnniin ja siihcn ci Liil<asclrr' olisi inahdolli-

suutta vaihuttna, trrutta mvyjä lupasi' :t.ti 
nti:: 

:".:ontuullj--
nc.n. pap;rin mukene tulir lippu, jossa iuki, cttä hcti' kutt Lii-

Kancn allckir j oittaa pr,pcrln , Korhoncn kut suu hän',t tapau"sta

nut kovinkaan kauea
juhlistninaen atcrir'Jlc ' Liikascn ci tarvin

pohtia a-siaa, lrun ka.i}r}.r.i kir. j astui häne}Ic . H:i.n oli va.}mis

a}l ckiri o i tt arnr an '

lCnlj.ikcilicsÖ.Korhoncnhyiiiyilr-eyd-i.licil-Tavattoman YstäväIlit
liscsti kirjastorccnhoitaia Liikascl-}c i,r kchotti häntä nosta-

mr.an Pika.rin l

TcrvcYd cksj- I

r ckimic s
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,:./J-J : -,-??3LUS!];- :'lfl: r'llf -

l-- {

Ovattr;c l-.j-r jastc'U yhtcisi--,-i.:rr'r.a1 l- j-scsti lryädyIl-j-si-i,' iiluvitcl--
i.;;;; 

-åtti:. 
i:-ir^ jasto j3, ci otr-i-sJ-. ) .. j-rJastoi3-l a olr suur j- I'ictr]:--i*

tys L:lsva'cta;ana ja tic'j'c::väl-i-ttäj::nä
Sntii onlco kir jas';onhroita ja :rhL cisku::itall-c -:'yöcynl-incn? Dclc:tr--

l-j-s,:sta 1-.iiä.be1i1rista voii::i:,c ;ril'Li-:: tä-;.:i',n,-'. i::yön-l;e'i scli vas'i;lll-Ll:*
{ a : --L---.l.--^-^....^ 1-j*i.-^-l-^.r'nai-

sct].. Ja sill-olni-:.el:. o_:isL:cf-ur:,r:c val-i::i s'br-rli:ser.]r:lc 1:1r j:sto::-1-1c j--
n { - 1^--.^. -r--n 1 -: ^J-.ålta.j j-lcsj- o31 rryös yi:::ej-slil:.nni:1-1,-c hyö:-,yn-l-istä.

Ii,irjastotf:tccn ja i1if,onr::atiihan cLu: l-ar-:Ldc-arr/osailaan k-uul-uu

::aL.-ol-l- j-recn 31'-uukat-r-Can viili har;c'ittcl-u.o Scn tar::ci-'r;r'f:sclla oiL

ohjatatul-s-ur-i;;'kirjastcgllLoit:i-al:in;asto!<-t).:r'cän.:-ön".:'ntcr-:j--
söcn. X-Iar;oi,.-btcl-u c;r sj-i; osa.o.,:isllcl-ua. ..Ia --i-ai cpistreclu.aj--

l--ar:.a tö-ytyy e'l ääe saa.d.a paJ-id:a työstii. i{arvat voinra-b 11ar.ioi-

teil-a o-lisl:cXupail-.,1:a1:r:ltna1lae toi-set saattavat joutu: r:alesa-

r:aan jo,na i:air-bi vuol:raa yh-Laii:aa. l-cno;a vci slis ol-la r*c'i'-sin

ver^roi-n. Cnho Xtan;ci-tte].iJa.: el-:-l-:ä ttrrvatttle sii';ii clcr::r:c

saaneet tj-cic ja tc1'-ci:il-l-h:" UII''.8 ssa -::yscl-yit viLcItr-e 1976 ttrer-,

joitell-c j-l-l-e.

i1yse1-yyn vas',riasi 21 har jc'i tte'1 i;i:. . i.-cistäi 5 ;'x i cl-l-ut ti-e-

tcell-iscssii i-:ir;astosa3. t 15 1:aupr-r:egin- ja yksi r:ae'! arj sLlu.nnan

1,.,irjas-bossa. Lleisissä j,:'irjastcissa ':a'lkL:a c'1 -i vai-hdcl-l-ut 
:

ZOO 1669 ;-:1.-c i:uitc;-C..-ilr ni:n cl;ti: sura-irj.r:i-.al-1a csalla oli cl--

iut il)3- ; n S':c 15i,tt o '1- e1aa YT - pali:I:-a o ?r:tnu::t- .l3' '-la::1-: crc cxl l:-au-

j?l.l]igj11].:irJasto.b r:a].:solve.i; Jlucil':;:i.i-::::in3 TtlrlisSa 7co i::k ja li.]ai.:-

,l3rcc'T l-a t O/-;9 ::l;. ilietee'l l-j-s:"ssä l:ir;as-bcissa paXki:a ol-j-

9CO- lgSO li--. Yl-e'i sin oi-i- i.t. lOOO r:1--, l:orl:cj-:: clj- ;,c,iY-!,--etLsta-

:nlr.s.
§:-:1-',.1'-i 1i ose r,ra;-l-,;::".:::: j-S';r c I i -l1ry!7r-:i:1;;1i:: ',rll L--l''-aa;t. ]';':::t j.Ci-1-

-i;r.:^-ra-L l--u.s';e-:'bcri-i:it-1,.i. itsel-l-ca-::L asujinon -r'=-:ra:-il a :a=-1-j:a3r-uLnll-

1a..:.lrjoi-i;e,x'l-cssi,a,L yr:"S. 
:

*It:t.j:tr.i:.:-i s-i;r- 13 cl-'i saa:ru-i; va.j-l:ur-b'bra l:ar;loittcl-r-lc--;c'li ra3;j1siio

=lri.ir--al,;tal-:-: i:cr: laatu c-i l:.u:lt^nl-'aan o-li l-ut ncrl:j-tt,::vi. 12-g l-l-a

lelr;oi-L-Lc-r i-r cli ol-l-tl'l; n-l-i"L-bCvän nor:.intlol-incne cii-s vain hj-c-

. rrit:t yIi PLlol-ctrl-a! .'

Fi',,capuo-'x iscl-;- c tu.tus-tu:.:j-scl n,.r c-l-j- ji',i::ryt r:rityi-scsi;j- l1al--

Li-::-Lo. Cni:oraa:: 'oäs';ä 1;,.,h-i;:,lvj-ssl-i ;ic::.'Lcpi-; i;ä s, cttbi ha-l 1 i111ir]g-

s.. ol-l-aan kir.jastoissa krc j-1:,:-i 'T 'n a. 'lar^p cctr:toi::.a:: pal-icn ol-'i of,--

]-r:..t rutii.nc;a, .:i:i vystys-Lä ,{a las.bc:::-.i:: jas.f;c.;y;J-;ä. Y.I cisissii

t I
r

J

:
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.:l-1^jas.Lc-i slah.an harjci-ttcliJa h-cJ-posti pannaan väl-cissä I as-

tc:losas.l;o.!1c./.;etcl-'xaancttä1:yX-1ä::scsi-c1l-i:päriää"raj-lckci
nitäåtl osaal'-aan. trj-d-ctaän1:-ö l-astcni'*iriastoa l'-cntics toisarvoi

sena tou.:intana i:uiiti-n vcrratttLna ?

oh.jausta or-i ylccnsä saatu tar,3oci:.si-. I'"yscn-ys sä ci i;ul-c cs j- j-n

oi:.jar.;.Iiscn r_aatu. o-r i-:o sc ohiausta vain rutiincitrrin ja L:ir.ias-

t cllohtaisii-'r- sYSt ccnci-hin?

su.htau.i;rrnj_nc:l .ar joi-i;-b cl aJr-en cr- j- o1lut suc?lcaa ga av*liastat

r:utta jcx.:u onl kcl:cnut crcvansa r-r.l1co,:uol-cl-l-a tt jc,=,ginrr. :!"at-'

,r.as;usta .ie iaar;oi-ttc'x i- jan syrjJ-:ltäa csiintyy sil-l oin' i:r-rn icj-r-

jestc c,i p:-:..i. sJ-ittä, cttä h.arjcittelijaa ci vo'i nrr'yftä:ä 1ic-

säsi jeis3na. liysc'r lrssä eivL*,t tul-c ilmi nc lcir jastot e Sotila

cdor_lcinairii tust:,: sy)rs'bä ei-vät 1airtkaan cta h.anjcittel"i*ici-ta'

Yal-::i:-r-r:sj-a eieernr:d-n ei vaad'j-ttr':'r plitsi Jeissal:i-n tai:ai-d-'sj'ssa

l-ueite-r cintitcl:.-l;r-vissii. Liikaa rut j-j-niteh.tävij-n ;:cuttli yl-ei-

sissä kirjastoissa ? harjoj-ttcrijaa ja tic-beellisissä 2, siis

aivan liian noni o .Ta eihän sitä 'coivottaisi 1;enelie1:ärin'

I{ieleenpa:l.uvan -:o 3i'bii v j-si-a as j-cita c livat o1l-cet :loni',uc-

l_ j_sutls , inf o:rr:aaticpalvcl-te r l/stälväl-l- j-:acn sulatauti-u:inen , E11r--

siiklciosasto, nc-ovonta. .LTcgatiivisir pllcl-c:taar1 huono pa11:-

l-,1us ,{crri:ciscn l:oncstr-r:ru,t), ci:äclemotrraattj-sutl-ts leal-Iinl3ossat

-r_ylryt työsirenter,y o'j- osastcilS-ae yr,.-sj-toil--iicinem. työe Ja'i;ltu-

vur-l.den pr:*tc, ;c::.i-,il-östön s j-säise t i'*cnfl-ikti't e rutiinitcirtä--
latt ;ne o Stll-lr^j-r:r:-a11e osaIle cl j- i,lucd-cstr-l-vät e tt jucl:'s'-lttai:ir:.e

nut h.yvä'yleis}:urva -:':j-rjrsrotyöstä, Jcsl:i:: c5:-ä pl-:lt;'.Tluolincn'

Ilyvi-ä ncuvo ja tr-LIovillc lear jcit'I e'l iJoil-l-e a 
l

-cIe akt-i'ivincle ja qr:a-a1-citteinenr tfä].ä Jätä sotrrica s1-111-

tluntr, il.cl-l\roo eräs irarSoi-ttel-iis

-pyydä,-:iyös vaativj-a teirtä"riä pe3-ctta. I-Ia::joittel-ualtan sc

Arr in si-auIIa cn ci,I-;eus s3ucd'& ':ijausta\JLÅ rjLl P4rÅ\4+&k

-o1c tani-*l::-ana cttai todel-l-a saa'i; oppia e-Lkä joudu vain

pol-1<er:aa6. 1:,ar:rcraa tätä ei pifä tu-l-l:ita niksil'.ääxa pcssi-

r:i st i- s ei:si- l.:aa]-aiiulisi-

-J,--a:lnattaa i--i-:tttää kaj-l.J-,i 'l j-iken-evä aika l:csktls'{, c'l uun r1rl.

l.-irjasi;on rootrista ja ni-ill pcis päin

Loptli:si tc j-voisiu::c' vi-el-i: niiden jotL;a e j-vät ol-c vastanneot,

vastaavan, Jotta seLiraavat ir.ar jcJ-tt cl-i-;at se-isivat lt:rvä-n'---u-

va,, 1lj-r jastosta jo cttlhä'b ricn. r,IastatX;aa kiri,:stot j-ctoil-i ji:it 3

liconncc'{; e liatti Xii jcrnpc a So j--l c Fät-i---

l;öncn ja l-l-o;,T a Tahala
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