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Puheenj oirta j an palsta ;

YjjDESSA EtEEi\Pr,.IN

Jokainen meist ä haluaa kunnon toimeentulon , asunnorl r nrahdolli-
suuden täyelpainolseen o,oiskeluun i a itsensä kehitt äniseen i
Kuulostaa fraasil-La,mutta pitänee palkkansa.
Toistaiselcs j- näimä ovat vielä tavoitteita, j oid en saavu'r;tzurisen

tiellä on monia esteitä. ja ongelmi-a.KiriastotietelliiöiIlä
näitä ongeLnia tuntuu olevan mui-ta enem,,:ai.n'.Sen 1isäksi, että (

esiin. asunto ' j a rirttävä opintolaina ovat kiven takanä rmyös oma

rakas tie-i;eenalariune ajelentii heitteitlä. Yksi' professori ( icnka)
toivottavasti pian sää.iiude )€i vielä laitoksellarniie kesä:i tee,
vaikka poistaakln csan käytännön on;el,"ista.Ope btajakuntae ja
opetustiloja on liian vänänrsen kai jokainen harjoituksista dis-
kattu on huomannut , YIiopi-ston hallintosi j-vessä kuiskaillaan
samaan aikaan taitokseinme yhd.istänisestä rsuureinpo.*il laitcs-
kokonaisur,lteent?Yritt;ivät vied.ä tuhkien rriukana koko'pesän.
ii.ikä on meid.än vastauksei.iiiie? Jiljaa eiTL*tle voi, seurata asj-oita,
jotka guoraan koskettavat itseänrme .Siis toiinikaalilme -mutta
kuinka ? Yksinäan pyristely el paljon aut&reik'ä siinä sitäpaitsi
ole raitään j ärkeäkään, ovatiran ongelmat y1:teisiä koko laitoksen
väetle o l

Opisselijaliikiceen voimistuva toininta epäkoittien korjaamiseksi
ei oIe inahdollista ilulä.o laitoskohtaisia aj-nejäriestöiä.
UDK toimiikin kirjastotieteilijäin eclunvalvojana missä he kul-
trre.. a1;lrin.Tarvita.rn si j-s valppåutta ja toi;:iintaa pienimpiäkin
oilceuksien loukkauksia j a etu j en kaventamisyrityksiä våsta.tn.

To j-nriii.nan id.eointi yksi-nornåan lrall ituksessaiunre j a yleiskokou.k'
sissa ei vielä riitä.Qngelrnj-a on pchd.ittava myös luennoi-11a,

kurssineuvostolssa ia tutor-ryhinissä.
.(amppailun tulcs kaikissa. kysymyksiåsä. riipp,ru voiiuastamme .

Ja UDt(:n vormistaroiseåsa on vastuu jolcaisella kirjastotieteen
olriskelija]1a

Terveisin lialla La;Palainen
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KO].'J(OSEN OrlIN 1 ÄH!Li ]S}iAASTA ]T JIU T'UKO}iUU§SA .i :)?'7

l
, t': , ;

I{ilrsi hylkäät ;nej i,'ät? 'l ' .i

Pe iaatteessa opet'asvi:rlcoi en, e,i.

1a: on. oltEva vaihtuvuptta, Näir.
hen, ni,1,laisia irir,j astoniroita j.- a

, .,. : j 
.

..,...
+.Iiutta-ti1al1esi ei ehla: saadai..pätev,,i.ii henkilöä

- Olethan helpottuiiut, olethan,
En o1e.. ,84 latae rThuh-truh l:un on o11ut llamaf aatr-f iilil-sessä, vaan

'', bn hail:eaa ja rupeaa itlrettämään (nyyyh)
, ",, j,: ,.

- i{il:ä on ollBt ..t.:im;j.n .äjan sr-rurin anti/kenkuirta? .

Lrähtö on io niin 1.he1ia ettei enä.r. juuri mursra lte:r.-l:u..:rsia. In
vaihtaisi n;iitä' kahd.eksaa vuotta l:irjastossa elocn. :lä:lfä olen
opo;iriu.! tuntemaan valtavan- måärän ( tule'via' kir ja. tonhoita jia. Ja
ky1läXrän .reil1ä on oLlut aiica' lri';aa laitoksellakin, suurinpi irr; e in,
1laikl:a en ole opettajatyyppi, pidän kui,tenlcin. opettamises ba. ja s:rh-
de opiskelijolhin on öUut positi:ivinen - .monet qpetiajath*n pe1!.'

kä.rrJ"t opiskelijoita. Aritl on vielä sexin; ett.: olen ".äout i ir-" jastotyöhön 1aa;le.mman nåikölculna-n L;uin jos olisin ollu-l tijlcsä
vain l:i.;jr;stpssa. Ja lis ,ksi''ölen., oppinu.t nällernä,:n ltirjastUtyci-
.tä kirjasto:e ]cäiyi;täjän silrnin. '

- iiitä ha.luat §.anoa seuraajallesi?
(Iietl;en.hi1peys. ) Ota sekä it§eesl että..cpis1;e1i joitiin sellainen'i"...
kanta, että osata sa, ja vaatia t ytyy. Tärnä kanta e i oIl-ut irii-
n,-:11E Ia-uksi. Easiksl köuLutui.:sen tavoi.ttcet ,oil. ta-rllkaan rl:.,ärite1-
tävä, eikä. sen tarvitse 'o1la hiostanrista. Yaln täst?i 1',lhtölloh:ras-
,ta a;mnatj,n arvostusta ja täsoå.'tbidaa.,i:lrehittää.
- I:litä iniql;ä olet kir j a sto;rrerlionorne i s ta?
Sitil sanaa olen lcieltäytynyt ääheen laus.qmasta, :;rutta jos tariroi-
ta.t k1:: jastoa-Ian l;es.l:iasteen kou1u1;usta, niin se on kiireinen as-ia
ja sik-qi oa l:ai pal:ko nennä kauppao ;istolin jalfe. r,iutta to'beutulc..
sen o-'r läht-ie'btäv:l siitär että i;äinä koUlu'husoh j elia:r ei oIe Iopul-
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1lnen, Iaan sit:r, on kehitettävä ja.tkuvesti. i,iiksei kauppaoppi-
laltos, mutta täytyy pitä.ts" puolonså sitten.
- Entä ,'ritä ;nlel,tei olet siitä; ettåi opisi:elijoit en lul:umäärä;
rr j oitetaan }i..i tol:s e ]lairme?
KyU.d" täytyy rajoittaa. -lW t oll.aan saamassa koulutusvajaus un-

peen ja on aika ajatolla koulutt.'lsen tasoa eikä mäir.rää. Se edel= ',
lyttää sitä että opettaja-opisl-e1ija- suhrLe tasapaiuo tc taan.

-Onko klr jastoala.ll-a t-ä.11 i. l1etklr11ä jokin päiv.inpolttava 1iy syny e

johou haluaisit ottaa kantaa?
Koulutul.:sen lcan:ealta. ollsi tärkeää saada. lisensiaattikoulutus
ki:.y.ntiln, sel:r.n.ei o1e käynnistynyt, vail;ka pro:.essuuri on ollut
jo -kuusi Tuotta. Työssli olevicn lcirjastoni.citajien täyal.ennyskou-

lutus olisi saatava systemaa ttiselisi. Jos ,rrinä olisin maailneJr
presidentti, niin

a) alkaisi keskitetty luettelointi, iri eluiminin julkaisuun luet-
telointina,

. b) tehtäisiln nusiikki.ineiston luette-'ointisäänntjstöt,
c ) alkaisi rTruun av- aineiston tailentamineni

- l,{itä }ähd-et nyt te}remään?

Tottlus on: en tj.eclär Jyväslry1än y)-icpiston kil iastoon apulais-
jo::tajahsi ( Tammekann on ylikirjastonhoitaja. )
- :.4itä odotat uudelta työIt?isi?
Että voisin paneutua joihinlein trrokor-ai åsuunnittelutelitäv i in. .

-fu1ee]lony.buus1-1aitoesalili:ekan;r-Ko];-]:oses:ta?::
Xi., n;r',; ilmestyy luetteloinnin 'beoria. Ja scn jälkeen vasta uu-
si Teinme:Lian,..r-Ilol:l-onen 0.r myös ol1ut puheita, ettli nyt kun Tam-

rrre-l:ann i: Iioitlrone].r työssä yhtyvät,niii: he lcirjana r:roa.l'at. Jos
teostl laajentaa, siitä tulee liian iso k1-:-'ja. Hallinnon 3a työ-
muoriot voi§i laittaa eri l:irjoiksi ja eri lsohrl,iksi tenttivaati-
rnuks i in;
- Oisl:o vielä j otain hauskaa sy,i.ä,::e11ä?

l;!i:lusta on. hausl'"aa ,nennä hoitr ;'raan pu*ta-rhaa Jyvitsky1ään ( rivi-
ta1o, puutarha suu;'i kuin olohuone. )
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[L-:x:e*cj,I-Sqi"q{r-itq-lll4

Oplntoneuvonta on y1.<si-; UDK :n pal'reluiuucto . päivystär,:re toista-l-
seksi ke sirivi:i-.likoisin }tIo 1 1-12 . terhohuone 37 z ssä ( tait oksen
vieress..i c]-c.u-ia pc- i,el La halssi }.,.:rrosta alaspäin) . Meiltä voit

:"' 
1 ,

b,ul I a kys;riuään 'i;ri'Lr,i vainl e1Ie,iffie itse tiedä, neuvoi'flite sinut
.loike agn ioaiiJiaal'1 .

Mei 11ä on: ' 
l

i .,.. 
' i

VANHoJA rri'rtrrvsym<stÄ r :

- vanhoja tonttikysy:ryksj-ä on saatavilla parin vuöden aJalta
- rluista uyös tuoda nrei-lle tentttkysyiuykset kun käyt kirjastotie-

-teen tai- ylelsopintojen tentissä - muuten palvelur:re ei. toiui
- laitoksen ilrnoitustaululla on kirjekuori, johon volt ti.pa-
uttaa §symykset 

: .l
,

PRUJUJA

- Pruju on suomenkielinen lyhenne }uä vleraekle llse stä teirttikj-r-
jasta. Meil-lä on niitä nuutaui-a, katso laitoksen ilaoitustaululla
olevaa luetteloa. l

MuutÅMATERrAArra ' ' ' -

- I,.luutamia tenttikirJoJa on myös laina-ltavissa, esiri. - Novilrov-
j..gorov: fnformaatio ja tutkiJa (15 kp1), uodeh 197J kirJasto-
konitean miet:Lntö ( ! kpl)'. Tarkeripi luettelo laj-toksen ilffioitusn
tau1u1la r

- l{eiI:i.ä on ryös maakuntaliirj ast oj en lehtiä sekä poh j oi-sreaisla
kirjastoalen opiskelijoiden lehtiä.

}"IUUTA I

Vort lrit,'l;yä Suoiren Kir j asto,seurasn välitykse llä,ame ( j olloln
saå1L l(ir j a.stolehcLen)

Voit ostaa Asiasanan sj-lloin kun se on .ilinestyiryt. I{yös jolrain
vanho j a nutrieroi-ta on talle IIa.

Vr:litail:re tieto j a har j oi-tteluhi-rj astrtista.
Ja pal j cn ,nil1-Lå

Jollet illlr.uten asiaa he}-r-si , niin tule vain ju Lt e lenaan meidän
kanssai.ili".ile .

Ter.r e -i sirr.

llartrretta I-,urliharj- Kaije, itli-lus
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HAIiJOIT:I Ili,ll-(CiE,'lUiiSIA SKS : n KIFi iASTOSSA

Suoiiial-aisen lllr j alllsuuden Seur an talo on julirisivultaan l,<unni-

o-,-tuEf a liere-,.-l; i;ä,;ä ja astue ssåårr sisiipi.n veis boksin ja fre,sLroi-n
ii

I:-o::i-3-t,:.'b-Lu.'.rn e';eishai'tiin tuntce itsensä varsin tärls,edhsi, vail;-
lia onli-i n lrain vaati:i:aton k;ir"jastohar joittelija. Talossa toiiirivat

a

. u.Lr"ran, -iangg.nrlinousarkis bo,,, 1i:-rj allisuusar-rristo, kustannustoimi-
tl.s seliai..llirjasto. Varsinaise,ssa kirjastossa on neljä valiltuista
vi::i-a:L-l-i jaa. Se of taa- atrl.i-i-sti j oka vuosi Lrseita har j cit,tel-i j oi-
tci, Iiesdlluu-ssa :mej.tä oti .hol:nelij-n yhtä aiiiaå.

,. '. *,' i i
. .: .. .... .!r,

Kirjaston erikorsalat ovat suomen kieli ja lrirjall-rsuus, itäme-
'i-.,

r"n,slioinalaincn hie litieci.e , l<,ir j all-isuud.ontutlii.lrus sekä perinne-
tictee'b. AsiaJ<r.iaj-na. ovat pääasiassa alo:jen opislielijat ja tut:1ri-

j.i ,:

j ai " lle s§1',. j a:11 taliia 3rsiakaspalve lu j äi väheiiii'iräIle har j olti:e lu-
I , i.
oh j e li.iassä-n r , inu'i;ta muut,arnia neuvonta- j a' tie doithakutehtäviä

' sent riän .tuli . Valiituj-nen työllisteij ä oh- Ylei-sradion kir jasto,
_.':..

-_, lgir? toirtoi.;:ri-l-loin v3nhoja, J-astenirlrioia, joita l"iinna Canth
olisi -rcinut i:iencnä J-ukea, iuill-oin valokopioita 1700-luvun': | :' arliiiivc j-srr sta iii) ).'r peri n piihair . l"luuan neuvostoliittolainen
tuthi j a 'coivoj- saavanse haii<en rlahdol-llsen ainelston Ma]<sim Gor-
iirn vierli lus'ta Suoirles,sa :vuosisaCan alussa ja hänon suo,.aarlalsista
.j, 

'..' 
.,..- -. " : :

iutti.vuul',.sist aa.n,. j oihin kuuluivat r'.,]rn. Akse lj- Gallen-Kal}e la j a

a

Sakari Pälsi. p Qssi tuksena siitä, nrillaista luotta:nusta yleisö
sa.attaa lun.tea " kirja,stonhoitaji-en aiiinattitaltoa kohtaan, inalnit-

a', '. -:--' 
:, '

talrrqn r ,gt_tä usea.riein huin i-,eruan tu11- puhelinsoitto ja, i g.issa
tiedustet*-in i?koer:]en. ru.nosta nahtavat ol-l-a peräisin seuraavat

...lunnel-:iia irj-rjaetos,sa ol-i yleensä leppolsa, turhaa kii'rettä er
riCetty. HeilL; i-löirunta o1i ystävai.llistä ja joustavaa. Kun esj-tin
to.Lvoi:rulisen, e t,tä saisin tutustua .liir j aston etnologiseen osas-
toon, j oha .L,oiiaii suhteellisen itseaäisesti kahta lierrosta ylein-
p,in;i, ;:rinut l-.ihet.,tti-in, enenini'ttä rnuod.ollisuuksitta heti slnne
i;Liiirii:. .ja:. iru-i; 1;.5.sr1t , voisiniro mahCrolliscsti jatkaa keshcn
j;iiin;r i;tåi Suo,,rcn historian asiasana',rortistoa, s-i- i 6*n stlostuttrln
i,li e.i.ihyvi n. Sain -lrarjoi-tel la,ayös luet i;elointia ja luollitusta.

r)



SKS noud.attaa kentles ai-noana Suomen kirjastona edelleen preus-

silaista, luettelointijärjestelmää pienin nuutoksin. Luokitus-
Icaava on,myös ainoa laatuaan ja sen oplriminen edes väIttävästi
vie runsaasti ailiaa. Kaiken lisåLksi hylly j är j e stystä on arlco j en

kuluebsa muutettu useaiilpaan kertaan, niln ettei se enää vastaa

lai.nka;.n systeinaattista j är j e srystä. Tä;:ä icuulostaa erinonaisen
stltavalta, r*utta asialticaart eivät oIe i'.uri vali-ttaneet . Asiakas-

kunta on ilne ise sti-nåt$p"*, e t tä kaikki ovat perillä icir j aston

oinalaatuisuuksista. Itse olisin valittanut ainalcin si-tä, että
eri6oisalo j en uutuushir j o j a anile taan lainaksi vasta, liun ne

eivät.enää ole uutuuksia, ja että vär€ru.s- ja karhuar:risiäriestel-
inä o_n ireli<o alkeel-]-ineii. Kunnollisia luicutrlo ja ei liir jastossa

nyöskään ole, sill-ä rrs. lukusali on tode-l-lrsr-rudessa Seuran

juhlasali l<ol,rouspöytineen ja .<ristallikruunuineen. Sitä kiertä-
vl]-le parville on s:i- j oitettu su.url-n osa l,air jalcolioe1:nista, j oten

lui;urauhaa tuskin saa.

IIal' j r r-tte)-i j oirclen j okapäiväisrin te htävj-in pitkin kes;.ä icuuluvat

kir j o jen hareiitinen ja pailralleen l-ieminen, ulkoiiiaisen kauno ltir-
jallisuud.en inventointi, vanhojen ser jo jen :"tä,,11'ttarinen ia si-
j oittaininen lir.riruhyllys'c,öön s':i<ä i.riltroliuultoliorttien i är j c stä-
i,ri-nen. Tila;lälseinpi-ä töitä ovat sitoiaol-ähe tykset, valoi-,'o.oi-ointi,

)n hoito- Y or.its;eiistahortistojen hoito, näyt b'elyn laatiminen lciriaston
inita.l;ista jne; Harjoj-ttelu SKS:§sa oli si:-s 'rarsj-n iaonipuofis'b.r
j a hyöCy1listä, vai-iik"a sic 11ä saatu j a kokeiiiulisia ei r:rir j a.ston

erl-K.oLs r uo;lte en talria voi srl,iaan sLtoraan sovo ltaa nuualla.

Tapani Boman
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RÅifu(AUt"re -ilR Jr+uT0 s §Ä

Kirjasto ja sen työntekijät alkavat o1Ia yhä tavallisempia ai-
ireita icirjallisuud-essa.S jöwallin & ir-ahIöön rtRoseannass.tte lcir jas-
tonnoitaj asta tulee seksuaalimurhan kohde .i,iiärta Tikkasen teok-
senrrliiestä ei voi raiskatarrraiskattu ja raiskaava päähenkifö
työskentelevät kirjastossa.ii[arjatta nilven ttÄlä kutsu kukkase]rsiet
kertoo rmrtä voi tapahtua, kun kirja,stonhoitaja kutsuu matinea-
runcrli j an yöksi koti j-nsa.

Ursula Pohj olan-Pirhosen uutuudessa rtTärnän maailiiian hulluus eIi
Rakkauti;a rivitalossatt (!YSO y 1977) on inyös sankarittarena kirjas-
toniroitaj a . Pohj olan-Pirhos eIle on tyypillist ä, et tä t At$sä-p cl riir
keuks e Ilis es ti-nykyalkaan si j oi-b tuvassa teoks es sa sankarit taren
rakkaus on epäseksuaalista(vrt " t'Björkvikin kartanon kaunottarenit
kehyskertoinus )luuttavasti sSrynä on se, että entisaiko j en aatelis-
miehillä oIi pareiiinj-n varaa repiä vaatteita vaimonsa yItä.
Kirjastosta ei rt'Iäraän rriä, rilman hulluud.essatt pal jon punuta,san-
karittaren työtovereiden joukossa on vain yksi mies ja hänkin
surkuteltava tapaus :naimi-siin mentyään hänen on täytyn.)'t j ätt A:ä

tieteellinen u.ransa ja ansaita perheelleen elannon kirj.lstoss;l .

hrföskaän roin,,.ttttisista niieslainae jista ei juuri ole toivoa(vrt.
sukututrinusta Valtionarkis'i;ossa ii.a:, rastava kartanonh€.i'rä

t,
Bj ö*vikin kar:tanon kaunottaressa) "los Lcysynr; ksessä olis-i- historial-
linen roiilaani, täytyisi huoii:aut-i;aa epäuskcttavista yksityiskoh-
d.is'6a; esimerkiksi sankaritar saa se1ville miehens ä usirot i;omuuclerl

pannessaan palautettuja kirjoja paikalleenJ
Ursula Pohjolan-Pirhonen on niin tuottelias kirjailijELr€ttä
häneltä joskus loppuvat ainekset ja silloin hän-tietoisestj- tai
tj-etärnättään-lainaa niuj-Ita.lJäin ei tapahdu niinkä;in si1loin,
Icun itän kirjci'btaa jostain tutusta historiall:-sesta teemasta.
(Viapcrin kauiiis FieIena, Keisari rarlcastaa ) vaikica kilpa i.Iu l,iai-
la ['alvion ja iuika ilal1;arin kanssa hirvittäisi ketä L irrtä, tahan-
sa. Varsrnainen plgiointi Daphne du lr.B.utTierin rr.ll,ebekastart onsen
si j aan rt13 j örlcvilcin kartanon kaunota;'ri
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rrTämän maailman hu1luudessatr jöi:ä yksityiekoatlat viittaavat
l{i1ja ,/a1t9gee4, Jo1la ne 'eÅiint;,vät .,kerran tai kaksi,mutta
toistuvat UPP:1la kautta kl:r j ar.: earrkari-n ka-tee riiuistuttaa us-
tcoltista koir";;.(nakas vintorii,)r, ja sankarital väittää eankarin j:...'.:.
käyvän 1uo4-aan vain kahvitarjoilun tolvos sa( i,lätävara ) Juonel- :
taankin teos on ylidistelmä Va1'tosen kirjoisia':1.Sankarj-tar on
eIättänyt "opi skelevaa sulhast aajl, mut ta valmistuttu.1"]-n .tiimäl,kih-
Iautuu fikkaan naisen kanssa (Kil.roy sen teki ) 2 .San'.:arittaresta,,...,
uhkaa tulla eanlrarin ano;pi kun ihastumiset menevät risti-in r ,,. : ., .: '-;
(,.iätävar:a).3.Sankaritar alkäa kirjoitta.r, kun miäs laiminlyo
hintä(,j;itävara,öpetta;,anvi}1ikko,mu-i.steIraat,0makehu)4.s.a&[.ari
tunnustaa olleensa kateel]inen vaimolleen, joila menest;j parem-
min kuin hän(Rakas Vihtori )

UPP:n hi storlalli sis sä romaaneissa sankari- on ta.iallisestl ylpeä. . . 
-

kunnian-irimoinen, pi kavihainen jng. (tS.Railon kdvaus tyrännista , 
,

rlaar,rulinnassä ) ttT:imän ;naailman hulluuden sankarl on v"rstalrainoke i
-p aitsi rnenes tymät ön maailiial l-is ess a rnj- e les sä-myö s inhimill i -
sesti se.L1a11en'sellainen vätys,että täyty,' ihmetä11ärmiksi . , ...ir:
sårkarita-,: iränet ottaa.UP."r.n mielipide näyttää olevan,että
nainen tarvitsee aviomi ehen, onne 1l-i s ia nair,rattomia naisia ei o1e. .

Siinä ei auia sanlrarit:taren äicln, ruustinnavainajan .sananparsi :
rrni:-n kauan ei ehdi oll'a likkana, ettei saisi kylliksäegr ,).lri
kana olemisestaer.

:

a

Irehteriliie USA: n, ,kir j eenuaiht . j"a rapbrtoi ; 
.:

f§rveysvlranoi;1&i§.et o.rat suf':ceneet Jacques detatr,ontainen
}ierlostorav-intolan lrferi,, Yorkissa. -i.-i*iitepä,nj,t mennä syö-L - - - l. -------f

.i. j

::
. l;
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SIEVANEN VASTAA

l.{uistatte varmaan vielä, että aineyirdisty}cselmte UDK te}ri vi.lne
}reväänäreht'ori].1eva1ituksenVt.,prof,essoriRitvaSievänen-
Allenin rien fti]rysyiiryksistä ja airvos t: ],;rsta . Vt . prof c ssori]lal-
mehan o11 ivarslu omafctäirr*r, iapa laa-tia näitä Jcysy;nyl<siä ja

- artvosteluperus'bei'baan hän e j- iroslcaan suostu.nut,.'paljastaitlaan,
vailika' ni'j-t*' l, ärr.Itä häytii,n j oukoJ-Iå,, kysylnässäi. , .Jo]-"ainen, j ot.t

,. .., ,.,: I

o11 }<äynyt Sie,träsen ten'Lissä inuistaa., iiuinka c siin'; , j ot'kut lcysy-
:. .,iiryliset saattoiva,t sisalt€läl vastaul,;senaan llolio 'lri-r jan tai- toisis-

l

,sa oli iryvin eri-l<oi-sel.la taval-la yritetty soveltaa j onLir-rn liir-
ian sisältöä lcir jastoalaan ( esi-n:. Entropia ja irir jastot Arunavaa-

i-a -hir j r"tr., "

"'t,ai his'co::'ialiir."n raterialisini- ja liirjas,tot teoksesta l,iar:li- '

l,als;löninlläisen filo'sofian p*r*"tu.t j , Jos, teni,l,ssä hal-uta*rr'' "

-testa'ta opiskeLi j oiden runoiluliykyä, nämä kysyinykset ovat ',rr."!
" riiaai!:'örinoinaisia. }4iten voi toteutua oi:iskeli jan olkeusturva,
lir-rh tenltisysynylisiä ei cle raj a'ttu tä;än parei;uiin. Ainoa tapa
initaba osu.a,,ista on iliaeasssti vlivotti,lel-]a init'baaninen.

'Ennen I;iirtöään laitoirselta vt. profcscori,;iiae vastasi re htorill-e
telie,,i;iärnile valitui<seen plthäIlä, l.iyinmenen si-vun kir j eel-l-ä, j ossa
hän ltcrtoo olevansa inltä oi.heuiieni;ruLiaisin eirvcstcll ja. Jultrrai-
seirilie seuraava,ssa katkclmia tästä j,,äh;zvaiskirjeestä. Asialli-
sÖna vastauhsena opiske Ii j oid en i.iysy:r1yL<siin sitä e j- voida'' )1'bai"i.
(rir3e on nähtäv-Lssä uDI(: n opintoneuvonnas,sa. ) :

Sie vänen-A-'l-1eni11a on o;na nak;iiryLrsensä o;:islie li j oiden .tyytymät-
"comyyc.esr:a:

ItKuten ' edel-l-ä on käynyt i1mi, trilrjasto-bieteen ja inf or1ati-ilcan':.,,:
oplske If i oiden pi.iri'ssä on ryh:nä opielre l-:L j oita, rr,r 1 O %, j oi1-l_e
lilria-1-l1sista ku.u-].iiste]-ui..sta suoriuturnlnen t-uottaa valkeulcsla.
Tehdyiscai tutkiiauiisissa on häynyt iIi,ri, et't;i. huonosti tilenest;.-
vät opisltel-r jat ovai; cpetui.isecn tyyty,mättijr:rl1sirät., Täirä lience
UDI(:n i.iir jeen varsiirain;n liihlöj-,ohta. ii
irL'opulisi +c'L,ean, öttä lr.olco ,sen aje.n, jon§a olen ioi:irinut opc-
tust'ehtävissä, j oko ;irLtun työni ohella tai ,:äätoi.irise sti, c ll
v'uode sta 1 95ö ]-ähtien, ol.rn saanut opisl';e I i j oilta tu.ni:r_rs-tus-
ta hyvi-n valiit:ls'betr-rj-sta luenno-r-sta ja lioetehL,ävistä sel-_'ä

oike u de nmul-ral s e s; t a arv c s'L,.,. ltls ta .
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i{akiessani Yirteiskunnalisen korkeakculun kirjasto-opin lehtorin
virkaa vuoilna 1960 sain kiitettävän i;raininnan opetusnäytteestä.
Uui( ry"i1 tekemä valitus on koi:rd.allani ensin:.,i:äj-nen ja aj-noa l..ia-
tua:n " Yhuiräruän kuitenkin, ettei kuka.rrl oletta ja voi kaiklcien
oirPilaidensa koird.alla onnistua ja että eräi-I1ä kirjastotieteen
ja j-nformatiikan opiskelijoilla on ihoeisesti poikkeuksellisen
suuri-a vaikeuksia( J J J ) opinnoissa no o . tl

Sievänen kiertää vastauksen antamj-sen opiskeli j old en kysy,myksiin
vihj ai 1 emal Ia j oid enkin op is ke Ii j oiden lruonoiiunuuteen . Valite t t a-
vastl eiiuile vieläkään tied ä,rni11a" perusteella hän jaka;. opi-ske1i-
iat susirr't. ja larnpais j-in. Joskus tulee mj-eleen, että ne opiskeli-
J at , jotlca toimi-vat akt:-.r-visesti, joutuvat 'kärsimään siitä tent-bi-
arvostelussa. Iästä ei o1e kyIläkäaln teirty tutkiinuksia. Ongelna ei
kuitenlca l koskenut pelkästään niitä kyminen'tii prosenttia, jotka
hylättr:r-r: kokonaan, vaa.n myös mel'roista joukkoa ykkösen sa"ajia,
j otka joutulvat uud estaan nä:-Lrin Sieväsen 1aa j an asiaprccsan ko-
keisi-r-gl' 

, : .

01isi lcuj-tenkin väärin tend.ä tästä kysymyksestä vain entisen:
prof fa^nune persconaa kcslie,ra. Tiedärni-el:rän( j a iiän itse toteaa kir-
jeessään)et'bei irän ollut edes muodollisestr p.itevä hoitatna.in
viritaansa" LaitokseltE-ril.rrle on lisäksi ;ruutava ope-btajapula, jo,lloin
jokaj-sta cpettajaa ko -.,1en on aivan lj-ika.: opiskelijcita" ,

Varsinaisen protessorin nimittärnistä laitoksellernae on vi-:lvytel-
ty ennätyksell-isen kauan ja 1isää,nuita o-letusresBrsseja cn ,..rai--

Lcea s;iad.a,-',iaikka saj-§ii,l,:elc j-n piao, vakinai,sen prof esso::j-n, ta::vit-
sisr..iile eirdottoinasti, a1:ulaieprofessuurj-n, koska laitorse,:rtie ope-
tukseen lruuluu kaksi alaa, tri-rjas-botiede ja infor;liatirkkao

jropuksl toivor,lte' I.r-lottamulcsellista suildetta uu'teen j)rofessort itlt.''e,
jos joskus sellaisen s;lcl,rir,i€ " 1p-'i-vcnilie , et'cä c:) skeli jat vastaisuu:
d.ei:sa saisi 'ra'L asiallisia vastauksia opetustaan koeke iriin ksrsy*

rnJl lcs i in ;

J.Å.iJ
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CIIIA I'-i rtRAl\i

,.:]
Sattqipa i." =-31, .et-l;;. ka,upuagidc.ir j a:' ton nus i ikki oc;'.;ton ;,ohtaja
uaii:astui pahoin, .ja llun hän '1u..:si oppunsa }äh.:styvän, hän 1l4t-

sui osa,:-ton L<irjastoapulaisen luotrrseen j'r' :aloi h:iire 11e lriOfe ai--
sta sinun puroleesi.fl::ra hyyä tyttö r niin ninr'i kats.on tai'f aar

Siti;e:r j;rin l:uoii 1a hänen Jcuvansa ::ipustettiin oci.ston työl',Lroneen
-seinä.11e. Tyttö pyyhki joka aamu .r,:uvasta pö1yt ja.piti huolea
etteivät sen .hopeakehykset pä.:'oseet tiitrlumaan. lluvaä vieressä
o1i' !.aappi, iossa säi1ytettiin vanhoja pa-pe.ieita, levyluetteloi-
ta ia unohtuneita eväitä. liyI1y jeii a1la- eleli- pieni 1:irjastorii-
ri, jol1e tyt bö 'i;oi :ruolta'. ja vettä, l:ertoi -iurireitaan ja- joskus,

hun osastolla ei ollut ,ruita, soitti ää"ni1evy1bä rri:1ik:-ri-]lirri

mCIlfl:,.darsSa".
l{usiil:].:iosantpon sa.aliin uusi hoi'ca ja, ji .irr,Lnen r,r-nsiostaan perus-

'tettiirl kaksi amanuenssin virl:a... Uudet erla.nuenssit olivpt kau:
niita kasvoil,ta"an rnutta pa-ho j a syci. .meItään. Tyttö o1i osaston

tekenään l:ail:lti .. r.skaat j aainoa l:ii' jrstoapulai.ten ja h. n ioutlli
yl.;r:itoiklcoiset tehtävät 1: kun amariuehssit va.in is-tuiv.at laisl:oi-
na" tydhuonee s,,:a. juoruilemassa tyt,rn ja nuiden ihnist;n pä,.';11e.

Amanuenssit eivät huolineet tyttöä juomaan kahvia kans sa:'.n ' ja
pi1kka.siv..t h,inti.i, kun n 'kivät I'äncn l<a.hvitunnil].a syöviin. selfe-
riä. -r:ie a-settivat suunsa e.riL:oisesti ija sa.noiv[it:tr Se on varnaan-
.rtin terveellistä.r! Koska. ty tto jo r'tui a-ina PlJh':rimä.rn levyiltä
pijlyn, he all:o ivat ltuisua häntä Tu.likiinolrsi "

Tapah'buri ir.i.in e-iitai kirjas'l;onj ohtajalta lc:Lvi kil.sky iäriestriti kir'-
,i,-.ston ir.Lllasria tanssia.iset, ioicien oli ,, ',äriil. itcsrt :.i Liollie p.:i-
vää. Julili.1n saapltvien nei"to jen jo."1cos''ta J ollta jc,"i poil;a, jo'i;a

lcutsLlti;iin Prinrsil.isi, vafitsisi i,;selleen puolison"
,1

iiiyös til,tsiililiosaston äi,rä'111e ltss j--b kr-ri;sL1t'bi j-n. -.ij-inpr; ne sl:

fulil:i,rol]e, ?iJii:l:ie";t:. n,/',; os, sto liu','boon, i?JI ,llj- i:1'1r-;' t :i

tarlll.,aai'1 , si11ä eih*,r koslii-a...r tiecr,ä I Print,sillc saettaa t
å,i]:}e.bta.]iur.]<istaaL,]eiiänj,.i"nos;rsto-L].e,'i.ie,l!
Iityös Tu'.1;inoon riefi 'belci ta:,isslaisiin ja h.rr py si osF.s'boniioi-

,.: ,^. i rr c *
I!i; V (! \r-

siivoa
ul-r"-a
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ta.ja)-ta lupaa t hteä, Mutta tä r:j. rastasi töykeå.lsti-.: rr Sinulla
ei o1e sinne nittään asiaa, e til;j.n siil.i ole edes o11ut yllopis-
tossa. 0lisihan åaut:etta.vaa leuritellakin, että priiissi voisi ot-
taa sinut puo.r-isokseen. tr Eikä tai;rtonu'b pij" stäii häntU". Ilutta
Tuhl.:,inro pyysi pyytämistäin, ia lopulta osastonhoitaja ..'ain'paas-
tlikseen hänestä eroon, sanoi:. ttluossa ovat viime viil;o11a pa-
lautetut nuotit. Jos Jär'l estät ne hyllyltn yh.4-essi tun.:issa, pi:ä-
set jr.rirJ-iin.I Ja osastonhoitaja" liiir-bi seuräa.rrraa:r j u.rlavalmi's te-
1u ja verinana siitä, et'bei :lrukaa"n voisi .itenkäärr selviytyä. täIli
Ia.ise s ta tehtä.västä.
Silloin luhkimo riensi levy:ly11y jcn ääreen ja 1au1oi:

Soilcae ru a lu'u, fa5otit
. lirl:ute1l:aa tenorit

poil:l r iiruif ut Lre 11:1;y)r'iä

Apuun, apuuil s.:veIjou.: ;o
jari.lestyksec,i .ruottilo.rkko.

- Ja levyl-iansi c is'ta tul.rarti suunnaion joulCro sointuja Ja. s;vb1iä.
Ki.;:eä.t piccolot ponnahtivat lrattoon, pyöreät tenorit Iyllörsi-
vät .:itl:in priytiä ja jy:Il:e:it :jasso'c vyöryiv.rl'b låt'biaila; duUrir
soinnut ';anssivat piirileilc':iä ikkun; laudalla ja noL'l iso.ii:;rut i .
noJailivr.,t toisiinsa rosLa .orin reunp-I1a. Eik;i 1:Lll-unut a.ikaataan
kurr rusiil:ki o1l :lä:r:jebt..rnyt nuotit hyllyyn ia l:a:ik':1 .r::rii .,riin
riemulliseu sul::elasti ettei Tu.J:i Lo voi,.]ut o11a purskälria,ra-tia
nauruun ja ta?u .tarnatta k;,.siään iloåta.

.,;[yt luhkiroo ineni uudelleerr pyytäi,]:]r:rj"n .1upaa p;i:stä te.ässiaisiin.
lilutta osastonhoitaja sanöi: rrEi, et sin:i ,i/- o i l-:i.hteä. iiissd. sin5
olisit edes op:,ilut ta-hssinr.an. Siell . renirai.'.n f ranseesia n-r in
kui,:r. iinun rtais torinvihlc.i'i.i s issäai, rr ,iiutta luh-liirrro pyy si py;,tä-
mistä"rin, ja Iopu1ta. osp.sonhoitaja, riaia piäst:'iLseen hänestä eioon
lupasi: !t Jos 1:ystyt puole ssa tun.,issa j.:rje s i:ii:r,'L;in l:ail:l:i nuo-
t1-i; oi.lreial jri:: jestJrkse;n, pi,:äse L jujrliirr.rl Ja ose.s'ionhöi ta; a
llihti lcatsoi'raa.n ju,r1a'. almiste1u ja j.itt-ie:r Tuhki.,on yLsin.
Silloin lluhkimo riensi ievyhyllyn luo 1au1a-en; ,

Soillaa ::ur:ninut, -rlrr:lotit
lirlrute lliaa te,lo::i t
?o ilcl:iiruilurb he 1l<l :ykää
Äpuun, a"pu.un sd,v cl j r uklro
j a:: j e styl:seen nllo'b biloil-]rr';u .
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Si1l,oin lerrr,;i;.z]iv is'bä.' hlrpäh-biviit klineei"t picc olot, lyllerslrrät'
1ir rpyöreirt teno::it r yyöryir,ät jy.hlteät i:assot ja seini;s-ba seine;än

töyssri.it-ielirr'-t patei:uinpLrj'en'i;yru:yrivatsais t kui,,air.r:uliset. Iuuri-
soinirrrt l:.eitteliiä-; nuc-[,i.,'iirko;a ;] ;iiltcjaan rrei]cu'ue11en ja inol-

t..: 
.. - r ..- .'lisoinnu-b laa-ha.sirrat pa lbituure ja vl'ki;eIän alakuloisi.na. Je.

iry1ly tulirrat j ä.r.ie. t:yltseen iriin lopee,sti ettei'fuiilri,,lo voinut
o11a pu,:sl;-th i;a .:at'ba . iäuroiilt j a -bapu i;-ba" ,a-i; i;a l<iisiii,-ril ilosta,,.
'l'ulr.lii.,;o i;reai taas: py' tit,.,iä .n oseston.l"i.oita j al i;aL lupa:-i p.', s-i;ä 'r;allS-

siai'siin: rtu i'ca os.sto,rlioltaia"rva,stasi: rtEi, e t sina sin'te pä.:,i§€ r

ei si.i:re ttrollaisi1lr ole ,i.Lt:i,i.,: asiää.ri Ja hän l,rhti c':,:1anu€)ns-

s-ieir l:a:rssa ,uhl-i-in jl,t-b ""en .fu.lki ,oif _r .siri os s bo--l-1e.
:

-Iul:il:iino' l'lu'olca's'i surlrissaarl ja. 1s-bui 'iyöiruroner.s"€e11 edellisen osas-
tonhci bajan va-foi{uvr.,n ä:i,-een ja l-aurloi;

Tuo, tuo hiiri oven taa
/pulir-r lrr-r1taa , hope aa "

Silloin :,irje""tohiiri 'r;u1i esii - .,c&&pis'';a',:etiien liairpaissaell
sillc' isili }i;nkiä ja puliua, joka oli on reltu riullas'ba ia lictrteas-
ia. 'lu rl:i,iro ilul:i r:iei'L y11e:n j a rie.r.si aul aatL.

Ka,iilLri, hii,,r ;r:.s'cyi-rr ii'r, suuresti iriihLi.c,ss t,1:i.v1 niin kauniin neirioil ja
aje.btelj-.ra- eti;ä -ran on joirj:rin toisen *'i::j;'siorraan prinsessa ei-
kri':;u}caä \,roiaut eavis'ua.a cttä ]cauno'5r:1. olikln fu-tkii,lo tnusiil{k1-
osas-i;olia. Prirrssi tuli ji.e i;i hä,nen luckseerl ja py si h;rn-i;åi',tå;;:.s-

,.,siiir. ;iusiik.l,li soi je ite ta.nssivat )rmpari yinpäri, ohi lainausi-
tiskiä rrls-i;eii :rojailev'i.en l:i--;as-boer:ulaiis''uen, o:,.i *:auito-irir j&.,y]-
iy,ie rr,'ie::essä istuvieir airla-,.lu"eilssien, ohi lruo lsal-ai-serr p.,sa,:iton

suul.t'ieilla puhelevien' os, stonnoi-tajien. Ja jre ta.issi.rat irj-in lh-
:tccn iieuniis l;a, e'b'b,r. opa liir;1e.s;toi,rieiie'i; ilmcs-byirri-ft apul-.::is,i oh-
tr, alt ]iuoneeseell j;ir.ieute't, siei bu- etista .rei--b,L i,laileinairr. i.clh-
tiinpä lilr;jastoirj c:r-Li;]e.-l,'ri:r mieirel:lk:r.i,'"n i:r-ue11elitue1.l-in hahrnon

hymyillen lcullte-,, ein liirJa.s'bo,,';ien L;eslcu,:,J.essa ,ja -bL1:1, e 1,Iii,r o11 to-
d e I-1a niin i o*lirinen, et-bei 'l;ukaan ecles: ,-uorfla;rl.ru-b h;iinn.jstyii trä-
ne t ta',ra-"i;essaen. 'Iul:.Liii,ro ja Priri' si ta:essi.,ra l; yirdess,-i lc:LnlLes tu-
a.11 myöli.i, ja' pri::rssin plr.)iiröis-i;ri huoli:na-b'ba .,luri.lii-mo 1ällti 11i::\ritan

hy1ly,i en il:i.narä in ,
Seura vana p,,i.i-vl.na ar.lanllenssit isturivat l.raille:i aikaa t-vöiruo:ees-
sa nuirucn Lrateellisina ,'ilr.lirte,ria !.-borra:s'ria pri:rsess'a-s-ba ja pur -ivat
l':iuLt,r.uaan 'rlttl^rli"i-inoon, j o1<a j ou.tui lly'r työsi:entelent;i.,n iiaksi,ii ver-
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. ., ,;''-roin. -.un ',iuii ilta ja Lrir jastctelo c1i,:.jä11.een juhlalalais ,u,
-amanuenssi'i; lcar:rpasiva.t l:uiva.t suora-i; tukl;ansa., ase.btivat 'llir-
j a.s 1;onho i ia j a.'iiie r-.k in rin-:uksill-een ja lähtivli ta:rssiaisii.i .

j ä'ri en Tuhki'aon y](sin.
Tuhkino riensi f,r7§fuuenöeseen, istui i alokrrlra.tr .+ä,reen ja 1au1oi:.

luo , ' 
ii;q6 hiiri oven taa I

' - puku kultar., hopeaa.
.Sill-oin hi:rlrir ilraes'iyi ltaa.pista ve bi:.en hanpaissaan si tllcisi;r
kc,:rkiä ja eritistä :iau..riii,rpaa .Lru11a11e ja hopealle .lcirnaltelevaa .

-' p.Lkuo. 'l:uiriiino pul:r. sgn yl1een ja kiirehti tanssiaisiin,
?Tii6si, jol;a o.l.i .jo oalot'ba iut }'räntä, tuli heti hi;aen luokseen . ...ja tanssi kol:o i1län l1:1neit kanssaan. Ja ho olivat niiir i.hireen
kFunis pe.i"i, etteiv;it l.iir: jastoa::r-Llais .t voi.ree L :riuiita -1:uin , .
aeitr. iha-i11a.1 aranunssit liirietelirrät .,lrus tas rr];lce isina hampai-
taan ja osastonhoitajat hynyilla ay öliy'r, telivät tuirtien kultbh-
kin aika a.joi.n lcvo+;tonuu'tta l(ir;astoiloll',re. jan yn ,1ij.rr3rl;s.en vuok-
si: iro.::l;olur ':i; jas'lo lcui :enkaa:: oi::ea paikka. 'l;iilIe.iseIie :le-
noI1e. n Sat,,uipe .rii:ikin eitä r,ruuan ):ir jastomies py si ai,ia- :

nuen sia'' tansiin ra pari pyö.:. hteli 1attial1a ruietista ItuuIu-
vien ä::ner:kij.faen kehotushq*.toje r kannusraitana.
Tuli ..yö3rä je. r1u.,ici:ro e:osi Prins':..is Lii ja :elasi a-iirJ"ios?.i-
tolle. :

Seuraevana p:riv,in; amanuenssi.: o1i' ,, ; entistä lcatee1.:isempin
tunlenattoina.l-Ie karrno'ute.:elle, kiusasivat :uirkimoa lt: rl-.enlai-
si1l.a pilrlrumäis1ua tel:b.:.vill-;: ja ios }öysiv ?:t jctai:T huonaut- |
tarnlBtc, ri;.ksy't bivät h:r.nel1e l:aiI: ie . li*:;tlLen. I]1a11i, he kam-
pasivat lcrri.rat suor? ! ,tukilalsa, ase ctiva-t kirj a s-ronhol taj aner-
,:t" ,T1oU:i11een, luki..rai 1,:.pi i:rair-teri.rpi;pelinsa ja I,.irtivrit
ianssiaisiin. :

Tuiikimä riensi työhuoneeseen valokuva.n .iäreen ja,lauloil l

'uo, . Luo iriiri or.en taa;
puku kultae-, itop.:aa.

Sil1oi.. kaa;ri::ta ih.;.s ,yi iriiri vetl':en harlpaissaan sill;'.:1s1äi
kelll(iä ja h;r-ik.:isevä.n lcaunista. puliua, jor:a; o1i omnel'su llull_as-
'ba;a holea'sta; '-'uliLri,,:o pul:i ser, y1Ieän ja kilr.eJ..rti auLaaa.
?iiitssir iolka o1i- jo orr.o-tanut h.mtJ, tuli lre bi ir,.,nen luok- r:

Åtlt,-



se:ln j i- i1i:: i;aiir-rsi',rat l.:okr: j.11a--' kaksiii. Ko o liir ji's',;o-\räki iloit-
si yhd-essäolostaan, kir j astoi:riehet usi';a,ltautuivat talssiin r.uo-

;ai:isfslran to ;is-i;ra r osastonhoitaj at pyöl-.rh"i;e1iv rt lieskenäiin,
kirjastonjoi:taja h)rrnyili oven sullssa, rr1t.i;ta kun i':..int;-r PY;ciettiin
tanssiin, h ,nei:I o--l-i 1i.,1rr;": )cy11 j uu:ri };inde tt -ivä tär:keään lco-

]couliseen.
fuli mJröh.?. ja itut-tlci:.ro j.r.tti ?::iirssin je pal si I'iLLsiikL<io;'tlstofle.
L,{ut'i;a ny'c c}i Prinssi seu.rärr...ut }ri'"nta ja luu}i tavoi'tta.lree}isci
1;s-,r.iot;aj'en. ,än ei 1öy-b:;n;rt os;rs-bo-l-ia kui-tenkaan ke bjiiii'r inuitt&^

kuin )rksinke'.'taise -. ri työasLruil pukeutuiteen pölylscn icirjasioapu-
laisen, P,linssi oii ::o1,re:na i1taj13. ta:rssinut ii,ne;t l:Icjlssean ja
l-uul-i ny-b tn:rter,ä-,lsrt l':.'-ne:r',' :u-b;a ei o1lut varma. iinpä -i;i.n eh-
cl o-i i;i oti,.i Tul:.l,lj-',:o taiiss j-si ]li;.11gr, lir.,ilSSr €r,n' S,il-1:1 h.,',n 'Lie si ,,:ite It
-i;a ssa tun l;ei::a.,ton l,;;:.ino-bar'. iiu'r,-ba ailanltenssit ol-iv eLt ; o palr:,n-

:rect osastolle J;. he .:sc'l;',;uiva. l; ..uiil;ir'lo,-t- e-i;eeil ii;i-bist,:en ]it,ii:tä
llauer,ti:,arrsi- ., e vaativa'6 e t-b : Prinssi:r oli tanssi-ttevr, e,':sin iie i-
rl åin kanssaan. Prinssi.:: oli suos't,uttava vain saari-aicseen .,.eidi,'it

pois -'ui:.kirnon c11-estä, i';.,sii:r..r'"inel ainailireiLbse is-La ta.:,:: itui j:rins-
siirr ja ],ri-b'ci iolirlai'caa Ii-Lnet tans,siin, rlr-1-ita :':'oslca ai:lail.uens-

sil-1a ei- oll-u'i; l-ai,rlcaarl rl,rti,ii'ba"jua, irän sekosi heti -baiid.ir;,;a :a
tallas i P::ini, siä j al-al1e . Yhtåi on,ie t 'cira.s ti lr:v i to lse n-1.in å.,ro-

ilile;Lssir.n näntrrärn ei pysynyt l;ahiiissa ja taflasi Prinssiä v&r-
p.:i11e . Yilr.., oi.lr o1i 'uhl:i,ron vuoro j a hän ta,.rssi ry -uinikli;.,'irsti j a
sul av;,s-i;i-, Nyt prinssi oli riarmc että o1i }öytianyt ta.,rssiais i,en

kaurro't-;:aren. Seu::eava11a r; ii-:rc11a. .rän o-bti Iuhkirnon prr( Iiso}iseen
j a ni-rir ',luii-}:i'no F:t 'si asunlail i.,. j-rl: s to,,.J oir:i;t.,ii.;r p 1l'i;siir., ota
e.inailLlenssrt vr".i,ir lc, ir-l:ii,.i,3Pat l;oirri' t i,'ra.i11e;,

-Li.ai 11 ;,,i i ci ri:leii*[]::i;ir,a
. ,...: r. ... - i
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IIPERUSKURS§I II

Koska laitolcsellamnle ei olg j är j estetty tänä syksynä perus-
kurssia, i ulkaiseiixiie tässä Iähinnä uusille op rskeli j orlIe j oh-
d..rnnolisi tieteenalaarilme tuula jaaviston puheenvucron aiheesta
kirjastotiede ia informatirklca tieteenalatle.Es j-tys ei ole au-
koton eikä pyriicään sellaiseirsi r lcoska tieteenalaåirme ei o1e
va"rsinaisesti riiääritelty rrissään. Kaikki eivät rrid ä sitä tie-
teenä ollenlcaan

Alukei iituutama sana koulutuksesta:Iiänee j ärkeenkäypaiä, että
salsinune nyt sellaisen koulutuicses, joka täydei:rnyslcoulutuksella
paikkaj-ltuna au-bta., ineitä setviytyi;rdän vielä 1990-Iuvun kir-
i asto j en ja informaatiopalvelulaitosten teirtävistä. Täniä edel-
IyttJ.J, että nykyinen koulutuks€rrujle opettaa iaeille kir jasto-
tieteen i a informatii-kan yleiset lait . Tarvitsei,ri'e teoreettisen
perustan, joIla pys$ymme ratkaisenaan tutevaisuuden ongelnia,
Si-rlten ei r-Litä, että tuntee esim.nylcyb.än käytössa. olevat luet-
-beloi-;rtisäd.n;.iöt, on tied.etiäva, miksi luettelo : ta ylecnsä cn
olemassa,ittiten ne yleensä raken.lietaanrmitä kaiklcia tarkoitulc-
sia ne voivat 1la1vella J ne , Un oltava nykyp äivän arkiruti:r niu
yli ulottuva käsitys tulevasta työstä, si.,.s teoreettinen pe-
rLls-ba.irykyrnen ope-bulcse;illrie cn 1iitrca;:. sid.oksissa pellikäi-rn käy-
tän;iön työhön, se ej- välttämättä anna me111e avairnia ::atkaistå
kirj asto j en ongelrnia tulevaj-suud.essa.Tämä puhe.rnvuoro silce i ,

että uusista ollistcel: Joista saattaa hetposti näy'i;'uä.i(ri:iitusta
ainalcin näytti ) että tärlceintä on oppia l-uettelointis.iäntröt
pilkun tarkkuudrella Ja orp-,-a tuntena,rn kir jo j en sisältöä j a
hakuteosten lcäyt'böä.T§lIaisen l;uvan sa.r heli:cs'bi iclrjsstolr.
asia;cka.-,na ja työntekijänäkin.
Laitoksel-,1ä;i.ril€ cpetetaan kahta eri tied-et"ba " icir jastctietlettä '

ia infor,nati r.kkaa.iiläiclen eri-ytyneisy, clestä e:L olt a yiitä mieltä.
ruutta l,jhclen sirtä, etta" ne cvat eri tie-bee.na1o j a,

1 . K.iitJ,iS IulIbDr
i(irjastotj-eri.e on )rirteiskuntaiede .Ki-rjastot ovat joul;lrotiedo-
tuksen väIrneitär ja sllcsi ni-rt,i voida-,in tutlcia lähinnä yirte-i-s-
kuntatieteellisill ä metocleil1ä, t(irj asto-bied e tutirli kirj asto-
,orosegsin lainalaisuuksia,ralcennett.l ja oni-i-naisur-rksi.i.i,-ääri-
telmän konkretj-soiritiseksi pari sa"r.ra irirjastctie'ueeit tärlceim-
rois'uä tutkrnuson.relliis-ba :
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tlL*u,tgi g, yhtei'sicuni:al1j-lreri rcol j- . cnko kirJ r,storlla inerki-tystä yhteislcunna,ssa. ia jgs oJ] n i-:i.n rrj-tä.Ohjulfir;k;-trri";astc-

i en vaik'.:tusta?Jos ghiailla nrnrin liuka ja åli:in suunta:,.,ir.1 ?*,,.iten, e,3ii,,^tI, javailinta ja kir ja ecittelSr:1; v:_ikut ;i,:aii iil;istenlukemiseen?ileensä void.a- n sanöa, ja kukin o.i:rasta. Icckeiriurksestatietäne e, että kirjpsto jen n årtiti;-y[tuisku-ni]asca kasvaa kokoajatt",
:kllrSstg* !i;ls:vatustehtävä-e1i ;:riten saada iiuriset lukeinaan ki-r-
I rll j-suu'u tai iclra avarbar heid.ä::, näi<e,,ryksiään ir3.'t-i-lniar;ta-.lrir-jastorlla cn tärtreät asemat iraetustetiaesFe 

"o=[;[;1{iä*fi".Kuit kansan, slvi|tystaso liasvaa, kasvavat kir j astor lte - f a[f eav,rtVaati;,iuks et " Pys tyi,rrile lcö vag-baan:a ;,n t änän o

=iflforniä;'trorä j ähd}rg i -ina,lj-lriio.sE& tuotetLlilr tied.o.n ,nä.:,rä lca.sl,/rt..-.geoiilelrrseslci,ja lc;-rjastojen tehtävä cn py.sy;i pukai:a tässä
vauird.i[:sä "rL:iten taka ,.uiie , etta: tuoreirl:ii'rt* iu:b]c,i;irul;tuilclcset sä.i-

ilrlliastp ju! i1änsa1l-:r-nen i" Iiansaii:väl: nen yhteistci,,ii nt.l-t'äI'1ä iiet.lcellä useissa ,uömcn itiria,:to:,ssci pakertircz ii€I"-o j nepj o ukko kirj ae toniroil aj ia 
. 
ine ka, n:-s :L en' ruti j-nien rrirnD us*i, j ; t k;

.Y"I3 hyvin vcit;risiin rro j--baa keskite.ysti ( esiiir " lLtet:belorn-ii )
i otlgi* &iiiita'r, titaitc:i-nen t;tövoima s.iä-bai-s.i-;.n esii.ri. kor,tu{us,,,a
vaa't j-vl :,-n tleuvo-nta-b eht äviin "'1'e, rolcar: tied.oni:anki,. t* nlr[;,riää-j-ln:,assa ed.ellyttiä .kasr'trava.. ka.i':.sainvä1is'i;ä ynt.-,i:rto:.åiätaa,
j ciron kykenee vain lcorkeast j- icculutettu työircr,.- .,
frama tuticimusonEel:nat :rit;rti-vat ,htel-ckurn-batieteel] rsöeit mefl.e-
telinien itä;i''u töä "r!de11is-be.n lisälcsi tuilcitA,:iii :.;3rös pe::.:Lnter;11r-
siä käytän,.iön cnåelr;iia kuten lcaukcpalvelun järjestilrristä, kirjo-
j eu hanicj-n-biaa jne .ii',utta nämä onEeLlE t r"at keavat sen jltulcet.;n,
iiiiten ratkaistaan kys}rnys icirjastor: ;iseir;i:tE. )rhteisicu.nnarl,,.t.
Jos oleteta,,.-11, ettei kirj ,,sto:i11,:r o1e yntej-sku-niiallisi;it rrai-
icutus'ua(nij-n.Kuin jotkut olett;i,;'.:,t )ni j_n hanki,caan vain leie -i;en-

cscistolle pe1 shokkilei:.tiä, icun ei silrii kerran ole vai lcu-
tus'i;a.Jos päinv;,,storn uslicta..tl t"ii:dn vaj-kutLrpse eiL ja halut,:iin
suunrleta eltä, sea esirn,hanlclnta riii€lenic- j-nto:i-,3en::ie.fi roc1., tt.
.rlr-ii sj-r1ä vo:-d.aan vaiituttail iir,nj-stcn.rj-e-t--piteisi-in,pi*-n. lrLrlril
p ä;:ttä:i naitkinlta.-ta ri:iitkä tavoi u't eet s j-11e artjlreta;-in 

"

Kirjastotie-beeit tuticriitus-i;clrtavänä cnlein rirt-;,.r.: me j-bä railec,iifi.-,.fi.
näitä ortgeLlia ja lrykenertlri,'i.[]. ty ö.,:.öiiirire Lcahdenk3lin uenenk j n vuo-':.":
d.en kulutttua"Jotitu-i; ni:"lci::'jastckeirtiin,' eclue-i,a;a.'L-(o1 .,ekE-i,- l:ar.vai)
ovat tcsiii i,:-.ueteIle;et: e.trc,i.n istutaai-i vi i-eli- vuotta yl ,_opistcssa
eikä osata ed.es itluovit-L.,ic'i. irirJoja"iri-enee kuitenLrin pii" s aJa-
te1la opintoJ l:-''iil :rie.lan p.iciet,l;iij1lli tähtäiine11ä n...Ltti r rit opp r. r

työssal koliiiessa kr-iurlca[d.ess..r "

2 . Ii( I,'Otu,rAI'I -r- i(.(A

rt luksi 'rle.."s riiiiär: r,telinä; inf'oriila't;i-i kL(,,1 tutil.,-- r- tie'beel-lise n inf or-
i'riatation rakennetta ja oininaisuul.r .ia(ei sisä.1töä) ja -bietecliisen
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infor,;iä,*tiotoi,:iinnan lainalaisuuL;sia,,teoria , historlaa r:ineto* '

diikka,l, organisointia. Informatiikan tehtävänä on kehittää op:.
timaalisia metodeja ja välineitä. tieteellisen informa,:tion .

;iakarnis e ksi, harlkklmie eksi, analyyttis -synt e et t iseke i muc k-''''' 
..

kaanis e ks i tal l ent ar,ir s e ks i jne
'':

Käytännössä tämä tarkortt:a sitä esin. ;itä,että kun tiecte; _

nielriltä nykään nienee n;3Oia ajastaan 1ähdeaineieton etsiitiseen,
tulevat informaatikot pblast-..'ila enkeleinå ja sä;etävät tut-

Iti,orll" *:C.,:til aj an. Tåimän ty cin yat eiskulrnalls gtä merk.itystä
on vaikea lciistäii.
trnf orna.rtiopalve luid.el kanesa tulee käymään samcin ku.,.ri si-. .
-säisen tied.ottamisen; muuta,aa vuosikynmen sitten naureskel-

-- tirn .sille ja sitä pidett:.in tuhlauksena-i1yk)'ä;n ee on. vältitä- r
mätöntä.;,-yös informaetiopal velua tulla rn i arvi t s eriiaart' jokal; :

sessa suureltl:nassa yksikössä o1i se sitten kunta,valtion vj-- '.
rasto, yritys tai tutkimusLaitoksista puhwaattalcaan.

,:

Die olerr e 21 .vuosisaalan kj-f j as ton:roita j ia j;i informa:lti- rko ja.
Opp i.liea,il;: e va;ti,'aaan sen mukaista koulutusta.

(U..,,1(.n iltanisse 5, 1 0 -77 )

[asava.11an president'1;i I':e]ikonen on ninil;tänyt 44.'1O.1?77 
:

lrirjastotieteen ja informåtiikan pro.f essoriksi f 11. tri.
',i'

Ifarj atta Crkon. ,Okko toimii tä.11ä hetkellä Geologisen tutkl-

muslaltoksen inforraaatioke skuksen-. o sastopä.älIikkönä.

'18
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HERRA TASAVATIJAI\ PITES]DEI\TTI

Käännyi,rjrlie puoleenne Tampereen Yliopiston kirjastotieteen ja
informatiikan laitoksella syntyneen tilanteen vuoksi,koska tie-
Cärnme'Ieid.än seu.raavan maafiroe korkeinunan opetuksen ja tutkimuk-
sen kenitystä.
Laitolcsemrire on alan ainoa korkelnta opetusta antava laitos
Suoraessa,sen heit teille j ätt ähinen merkitsee siis kokonaisen
tie-beenalan jättäniistä heitteille,Alan professuuri on perustettu
1971 , kun oppiainetta oltiin si j.rtäimässä opetusiaostosta tie-
d-ekuntd,*irr.Viralla el oIe kuitenkaan koko aikana ollut pätevää

hoita3aa "Viinieinen nimityskierros on ollut käynnissä vuodesta

197 3 alkaen.
1lirkaa ovat irakencet yht.trj-. Pertti Ti-Lhonen ja fil.tri-.
(geologi)i,tarjatta Okko.Näistä Trihonen on tehnyt väitöskir-
jan ja muita tutkimuksia kirjastoistarOkko ollut töissä Geo-

losisen tutkimuslaitoksen kirjastossa j a vetänyt inf orma,lt i o-
palvelukursee ja ja toiin-i-ttanut oppikirjan ko " kursGeille.
Asiantunt j- j alausuttiloissa tcde'ut-r-i-rl seura,:lvaa :

-.Jrofessori Yrjö lrj-ttunen katsoi mclempien olevan pätevrä
(öhtrc erit;riseåti geologian alan professuureihin),mutta asetti
1-;- i ho.en etusi j alle vedoten tutkirnustoimj-ntu'an
-prof essori triaitti Tienari piti Ti-,i:osta p ätevänä j a Olikoa
eb apäitevänä vedoten erlkoisesti iullcaisutoj-nintaan
--p"äfessori, Ic:-rj astoniicitaj a J. Va.llinkoski piti Okkoa pä"tevänä
jä t-..-iiosta epd.pitevänä ved.oten myös iulkalsutoimint€L,.,rlo . .

yn-be j-skuntatieteell inen tieclekunta asetti ( ään: n 12-1) Tj--, ho-
sen ensiiurräiselle ehdokassiiillle'
Opiskelrjat ovat myös aset-i;uneet Tirirosen Duolelle"Paitsi edel-
laliiiainut-buia ineiIlä on rirlr-itakin syitä :

-yhteisicunta'cieteili j änil tiihosella oa kokonaisnä.keiilys alas-
i euu;ie
-Ia-i-i,oksen cpe-i;tajista vain yksi on erikcistunut yleisj-,-n kir-
j asto j-irin, tiihonen on -butlcinut j ururi näitäValnlistuneista
äpiskel:-jorstairriiie B0Z, c; å työgsä yleisistä kirj.1;'toista'
-laitolcseii yI1 sata Lceslceneräistä gradua kaipeelv?"t nope,:-s'ui
ohjausta
l,tä.rIt j perus Leilla toivoiiLiie, e-btä Iaitoksenime saisi tieteelli:,esti
pätevän lJrcfe:ssorin jo ensi vuod.en alusta"0ikeusturvanlir-e on muu-

-ben vååiä.i. sä saaCa 1i-. an kovia kolaukEia-vaivalla saadut opis-
kelupai-ka-b j s opiiitotulc-i ej-vät tule hyöd.ynnetyiksi "

iiunnioit't .,vasii Uii'( ry :n yteiskokous 27 . 9 . -77
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