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[oimttus ! Hetkk1 ?oroi].a (vastaarra)
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osoLte: plnntnkattr 40 B 35 371OO Tampere 10
Paino r Tnt Tehokoplotnti [ampere l g?g rssN a756-o159

25 ,4.1978
0n mukavaa tehdä lehteä. iota
arnrstetaan laajalLa rintaäaLla,
Vai voiko muuta sanoa esimerkik-si tästä numerosta ?

[åimä on keseinumero , i oka totvon mukaanherättää sgkp filhty*lsen turrnet{ä -ä{{a
m{öF plentä levottomuutta siltä, ätta 

-faikkl
ei- kesåln myötåikaiän ratkea.

I(1rjastotieteenoptske1ijatovatkeväähku1uessalrunnostautuneet aIottteelIlser1a ja aktilvris"rrä
utYignF? puolustarni.s"lk, 

. 
joka on selvästi-oiiu[ hyvänä esimerkklnämul]lekln. T otvot tavastt' i aksamme ed e IIe enkJn-to :mia, 

--si if[-;;ffi;:kiksi. iäri estyssiiåintöluoniosta ei o1å-vielä-rrauåatil: ää.ö.s:xisy-mykset ovat edelleen ratkaisematta, opintotuen 
"ä"åf{"nnö 

.ä" kwrlaskee ia akateeminen Wöttömyysktå 
-[ääe"s{år*ä- 

{atnaanrannassa,
Mtrtta kesä kesälnäJ ASIASANAn toirnitus kltttäätr? täyteläistä keseilcautta. Ja "ttäi iiärteusvoi aina ottaa esilIe rumon sirrulta 15 :-

kevätamrsta ja toivot-
käulsi ylivoimatseksi,

t. {+r;tå ?oarih

Rokkoot
tukij ot !
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vÄlr rÄ u ÄröN
TILAISUUS ?
POHDISKE.LU N

on lyhyesti ja ytJ,mekkääatii sanottu,
,'iälkeen suoritetr.Ulta hyväksytystä,

PAHA? ONNEKAS KESÄTYÖ-
ORJAKONTRAHTI ?

KOHTEENA

e ttä
kk: n \r

todi,stus approbaturin
us Ea KiIi-

J UUr1 rn n, sj.lrsi seuraavassa muutamla fakto ja

KESAHARJOITTELU
Mitä pitää sisäIlään cum lauden kohta 7 ? fu.tki,ntovaa tfunuk s i s samme

gqtossa tai informaatiopalvelukes uksessa. Iämä eji sano vielä
harjoittelustamme.

Har joittelu on kuuLunut koulutukgeemme .io uuode ata i945. .iolloinkir jas totutkinto tul i YhteidrunnallLse ei KorkeakoulrE;' råt t o inotettiin käytiintööa vähintään 6 kk:n Dittainen eoihar,joittelu.
Jos harJoltte_lunme taeo on vleläkin hyvlnr klrjavaa, oii se sitä
myös esiharJolttelun aikana, koska tälLöin ty6klrJa, jossa onIlretoltu, .mltä hatjoitteluu tulee sisättyär- ei ollut-viela tay-
tössä. folge&a esiåarJolttelun negatllvilsena puolena oli preppaus
pääsykokeissa: Jgkalnen klrjasto pitl kunnj,a-åsianaan, etta Juuriheldän b,arjoitteli jansa pääsee suorittanaan klr jastotirtklntoa,ja nlinpä heille tuputettlin kaikenlais,ta tietoå.
YäliharJoitteluun siirryttiln sama11a, kun klrJastotiede ja in-fornatiikka siirtylvät ?O-luvun aLussa opetusJåostosta yhielskun-
tatieteelliseen tledekuntaan. Samoin harjoltteLun pituudeksi tu-ti , kk.

lll1:LErrjoittelumme yllä leijuu epämääräisyyden tunneLma,. Mitään
ynrena1s].a onJelra narj oi tteJ.ukirjastoille ej. oLe olemassa, työ-kirja, joka täytetään banjoit.telun kuluesssa, on ainoa suuntaa
antava ohje. PaIJon siLe riippuu harjolttelukirJastosta: Haluaako
se todella aktiiviseetl, ohjata Ja perehalyttää harjoittelijoitavai pitääEö se meitä aputyöyolmanaan. TasokysymykÄessä kiiJastotitse ovat vedonneet yhtenäisten ohjeiden puuttumiseen ja kääntä-
neet siten katseensa laltoksellemme.

Ei ainoastaan harjoittelun_ taso, vaan myöe pa]kkaus;on kirJavaa.
Tosin ilahduttavan monet yleiset kirJastot @tua Y ? (162? mk) palkkalirokan mukaläta palkhaa, mutia esim. tam-
-q9r9el kaupunginklriasto maksaalhar joitt€li joilläen vain 1 1 I Z mk/kk IYleisietä kirjastoista trappeenrannan maakuntakir.iaato poikkesi
edukseen maksanalla keeällä -77 1750 mk/kk. Omaa-luokkäansa ovattieteelliset kirjastot, joider palkkaakaala opetusministeriön
ohjeiden mukaan on 1_000-17OO rnk/kk harjoittelijan koulutustagostariippuen ( yo-HuK-FK ).
Nii-n väliharioittelun taso alkkaus kuin paikan hakeminenkln
vaativa ena].§]-a o on endottanu elu-

pohtia harjoittelumm,e nykytilaa ja luoda siltä pohjalta yhtenäi-
set ohjeet harjoitteluklrjastoille.
Peruskurssikyselyn yhteydess,ä UDK qn kartoittanut klrjastotieteen
opiskeli j olden härj g ittälupaik
oli jo se1villä, vain muutamalla oli harjoittelukirjasto epäselvä
ja 1/l ilmoitti, ettel suorita harjoittelua tänä kesänä. 

S.p



L KEsÄunRJorrrELUN PENKOMINEN JATKUU

Koksi k e rt o rn u stotosie tö mästö
Anjo Korppolo:

Viine kegänä -harjoittolin 10 muun IIDK:laisen kanssa llelgingin
kauBunginkirJastossa.. Kokemuksenl eivät ole ehkä ihaffillTlfisia
@a harjoittelulle, koska Hesaa i<ir.iaäiä on
erlkoisasemassa: Suurin ja monipuolisin ( efi neutraaiein ja per-
soonattomin ) .

Harjoittelu koostui 2 viikon periodeista, joiden aikana klersimme
mahdolliBimnan erilaieissa klrJastois sa: ' 

Möderne issa Ja etenkin
vähemmän moderneigsa, autoissa, laitoksissa;..
Juuri Hesassa voi saaala mahdollisimnan monipuolisen harjotttelgn,
mutta sluressa kirjastossa harjoittelulla on myöe huonoi puolen--
§a: Eräässä lähiökirjastossa hyLlytin ja poljiir kaneraa Xöko tatr-
den vilkon aJan.

Kokonaiskuvaa kirJas.totyöstä en pystynyt saannaan, vaan irrallisia
palasia sieltä sun tää]tä. SaLmne opetella }ähinnä amanuenssitason
töitä, yksi luentopäivä ei valottanut tarpeeksi taloutta ja hallin-
toa.

Pääki?jastossaoli jo tilaisuus tehdä tledonlrakutehtäviä. I(aunukir-
ja1I isuusosastolla Y} elsradlon puhelut, j uoksuttlvat kaunottaria
aamusta alkaen. Yiikon päästä sain klivetä tiedon portaat kolman-
teen kerrokseen tieto-oaas tolle. Kunulatiivista sen paremmin kuln
kumulolmatonta bibliograflaa en nähnytkään, nutta tietoja sain
välittää viherkasveist.a tsaarin ajan rautateihin asti.
Pääkaupungin kirjaston el tarvitee pelätåi jääyänsä hatrjoitteli-jqitta palkkapolltiikastaan huollmatta. Saimme tehttä våin kuuden
tunnin työpäiviä, sliqpä palkka oli atle keskimääräioen harjoitte-
lijan palkanr 1rO7 mk,/kk.

Johtuneeko kesäajasta vai harJoltteli jan käytöstä halpana rutil.ni-
työvoimana, Joka tapauksesea tunsin vuoden korkealentölsten opls-
kelujen pualonneenj" maan pinna]le. Talvihar joittelu olisi varmasti
antanut rtoilleammanrr kuvan.

J oq nq Pokori ne n :

Kegä anno domlnl 1975 kului alleklrjoirttnneelta harjoltelle§sa
Joensuun korkeakoulqn_k:§lastolsa. ött t:_etysti, nukävå jåieen

an syntym-ä*aupunkii,nså, muttavielä muEavanpaa Ja Jännittä!änpää oli- saäda enäi tuntumå tulevaan
amnattiin. . Ensituntuna, Jonka perusteella nääräytylsi kohtaloni -jatkaisinko kirJastotleteen a1alIa val yrittäislnfO ;otaln muuta.



Joensuun korkeakoulu on viielä sangen nuori., mutta sitäkin vj,re-äimpl. Sen l}o jissa tekee tutkimuslyötään möni nuori, rryvä tled.e-mles Ja sellaisen alku.
Korkeakoulun toimintaa kuitenkin haittaavat nuo tavalliset kysy-
4ykset toiminnan kehlttämismahdo,llisuuksista : eli rahasta ja- pä-liittisesta tahdosta.

Kirjastoaea - ]-(uten mllssakin yliopistojen kirjastoiesa - erilai-set kourutuspoliitJ,.set ja h.a).1innortteef, klemuiat näkylvät ser-vimmin. Iilat ovat pienet ja ahtaat. Klr.iastohenkilökirnnaeta on
iatkuva puute - hallintovtrragto ( siel}&ikin) kun on sitä nieltä,glie "i kirJasto tarvttee lieää työvoimaa, eiJrän nii1lä entisii-
Iäkäåin nai.sill,a oIa mitään tekernletä!

ETTEI MUKA OLE! Silmät pyörelaä me hanJolttelijat kateoimne sitä,
työmäåirää, josta nj.lalen naigten täytyi-suoriutria niissä olosuh-
.te1!u?.. . Hankinta, . luettelointi, luöki.tus, klr,JoJen kuntoon Jahyllyihln saattamlnen, asiakaspalvelu...'niis,å ötisi,. tOytynlt te-
ml stä kaksinkertai se1 1 e nalsnääräl 1 e. I{iihtäväs tl' klrlaatoah,ol ta-jan ammattikuvaan kuuluu ihmelden tekeminen... Ja toietava hurt-
timalnen huumorintaju Ja pitkä rj,eteri...
I(ärsiväUlsyyttä kirjaston tytöillä rilttt ihneesti myös meldän
harJoitteliJoJ-den euhteen: Harjoltteluohjelma oli jo ätukäteenlaaclitär ja 6opiva6tJ,, painottaeu kaLkkla-klrJastoeåa oleria tol-miltoJa. Puolet päiväståi kululrasiakaopalveluÄsa päirystäesBä -tolsen puole! päiviiii sitten |topiskelJ.mmet': luettäIolmne, luokltte-limne, kaukolainaslmue, hankl-mne, teimmepä joskus tledoilhakuhar-
Joitlrksia.
HarjoitteluohJelnaamne kuuluJl myös muutamia tutus tumiskälrnte j ä:
Kaupunginkir Jastool ja läiirulaarklstoon. Har joittelun loppupuo-lelIa aaimne tutu8tua kiriastoJen halljilnoUisiia ongelmiin, eri-tyisestjr korkeakoulun kirjaston kanaalta.

Kesän yhdeksi ansioksl Luen näin jälktkäteGn ajateltuna sen, ettäpäätin sittenkin antaa klrJastotieteelle vlelä-ytrden mahdoll.l-
suuden Ja Jatkaa...
Kesäässäl.l o1i tosin kaksi kauleuavirhettä: Slnä keeåinä satoi ai-
van liikaa ja ToISEKSf: Taltlo byötyl työvoimastani häWttömäIIätavalla - makeol alle mlnlmipalkan - 9O0 mk/kk: SII1ä ei pahem-
nin hurviteltu - el?imä alkol uhkaavasti. nuistuttaa Eaina iaakan
kohtaloa - meinasi m€nnä lalnaklerteeksl

Koino toivomus kesötyötö isitte
Ueel@at ASIASANAII luklJoleta euuntaavat Luultavastl keeälsen kr"rlkurnea harJolttelqklr-
Jastoon tahl rnuuten valn kirjastotölhlD, n1käll tö1tä on saanut. Tåihän 1l-neiseen klr-
Jaetotötesä o1enlBeen L11ttyen ASIASAI{Ån tolnltus estttää kajaon tolvouukeen. että var-
eJxldn ttarJolttellJat kerä1e1vät keaän atkana kokeuukela, Jolta voltaletln ktiyttää hy-
väkaL harJoltteluliiytiintöä kehltettäegsä, Kutea huonaat, Jo täsaä nqmerosga asla on
ee111"ä, nutta rllppueo tuntosal3\rteume aktllvlsuudesta, nelll-ä on sykeyllä nonln verroln
paremat edellytykset käelteIlä aglaa. Pankaapa tä,nä keeiika-Lenter11n.
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"Voi on UDK:[tq )
teettinen jutkqi
Aj of muuttuvqt,

o omo t ie-
susq rJ o

totisest i
tt

Ilutttil«run +. pä1yeinä sylkivät offset-koneen m11at ulos UDK ry:ntieteellise4 ju1kaisusarj"* ensimmäisen, ::trskeaselkälsen numeron.Mlhailov. Giti?reTpJ<i. * T§grnvip artilckeii "ni"täåI1isen inf onmaa-aF.f---4r.-
t+gp= rakgl}ne i ? _tärE*}m*, glnlEaisuuagt,' mesinkin vä:än-pidenmäIle sa. Se iruulgr;kiä mm. fäu_daturin tutkintovaatimusten artlkkeieihin.
V?il vaiaat kaksi rriikkoa ehti Iculua, 1mn painosta tuli vaaleBn-

Keväefir aikapg, juJkaistaan vielä N:o 3, D:J.Foskettin artiklreli
Pe rls nälkölcoht ia Iuo@_laf o_pa t iffia .

§.=ian. @ muodostavat tä]Iä hetkellä Marklm Meriran-ta Yastaavana, l"Yl*., Pgltonen, Rei j o Savolainen, Jus si Tuo::maa jaHeikki Poroila toteuhuksesta vastaävana nyh*--'ui ole missääin ta-
Payksessa .Yltettu, Yaan siihen on te:sretul-iut mrrkaan jokä:-nen ha-lukas. Toimittamisessa ta:sritaan ideoita, käantämi;tä, "L;;;rii_=j oit-tamista ynnä mtruta sellais ta. f.risävoimia' kaivataan aina.
S+{i?n, }§Tkoituksena on tuottaa kirj astotieteen ja info:matiikana1aan1ii@ösartircterej4"öpiruraytteitä,tutkie]miajne.
§*=i}l- Pvrkiry{E"enä o1r. p?1v9}1a åetca var:.tbntä opisrcelua että öi-temmälIä tähtäimellä ti-ötee lflsen & tffiittisen [ä"nr.telun synty-misIa. qpgtuksestarnme ja tieteenalastamme. Tarkoituksena el ofep{styttää -rnrolleitten monumenttien mus"oia, 

--,rrn -ärarassä 
taytiin-nössä In:.luvaa ja ta:srittavaa ainei-stoå.

loivomme lukiioiden ottavan kantaa sarjan sisältööra, ulkomuotoonja ennen muuta tulerruin toiveisiin. Koämentit, f.ritiikin- j;- ehdo-tukset voi osoittaa Aslasanan toimitr-rt sel1e-tåi Äro="rn ;äfdi;;-sarjan osoitteeseen (ks : . a1la) . Vain yfrteisellä huolenpiäoifä-j"f_kaisusarja kasvaa tarpeltamme vastaaväksi sarjaksi .

sinlkantinen N:o 2, Kristlina Koivl pro seminaariesi telmääi.nperustuva selvitys ffiE ulut . Se iJmes-
Iyf tavaJ-]aan tilau distuslaitos-kokoustakin ajatellenl kesrcusteiun pohjaksl,

4:lkalsusarj an osoite on : ASIASAIIA - lehti
Pinnlnkatu 40 B 35 551 OO Ta":npere 10

lasIcu tulee puolirnrosit-
maksu.kulitj.n kans sa.

sarj aa voi tilata 
. 
myös j atI«rvana , i oIIointain. Muuten leihetämme ruottamuksuir:-*"Åti

Kahden enslmraälsen numeron hinta on 3 s_.

"Bett er [qte t hq n never "
I\rnnettu klrJastoluolåtukgen edegmenayt Buuruuo EE1IS11. B IS§ (1AZO-1952) va]mrete11
pltkÄ4n Ja huolell{eeetl luoklhreJärJeetelnäänsä, Joka llnestylJrln sttten rrasta häneu
Iorolenansa JäIkeen 1955. tfirtta ehkel rranha Henry ollutkaan kokonean i"äU.t*seensB
Juuttunut, kuten kuvlttelerrre. Vuonne, 1gr7 Hen::r Blise nlnlttätn Julkalef'runoteokeen,
Jolla o11 rrarel-n profeetalllnen nlnl: "SEITER LATE IIIAI IvEVE:Rrl
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jo vostu usto
Klrjagtotieteen je l-nforratillran tutkintoraatluutislsEa cum laudea
kohta 10 on otslkoltu 'rlnforinaatloalnelston valtntarr. Oean tästä ko-
konai suud€ s ta uuotl ostavat ktr j alLtsuud en tr.utemuks en har J oi tulcee t,joiclen tarkoltulrsena-l-Lenee klrJall_lsuuden aLan yJ.elsslvistyksen ånta-
mlnen, stLlä itee ral-intaan el Juurl puututa. [öisen osaa täetä koh-
dasta muodlostaa klrJatenttl. Jonka aiäoa antl lnfo:maatioatnelston va-
llD:ran karural-te on Hel1e rafini'! an "KlrJavaltiuran ongel-mi.atr. Tåimiikinteos on auttamattouasti vanhentunut, eikä Kanlxllan {apa Johtaa valln-ta,krlteerlt kirjastonhoitajan lntulilosta .ia hwtistä äauÄta voi nlten-
kä&in tolmla opetuksen läht6kohtana. trtrasl iyksystä lähtien tentltäiin
tåissä yhteyde§sä Dy-ös Pertti Tilhosen "fleistän kirJaetoJen kirJava-
lirnastarr? Joka on |<uft_enldn Fqngen suppea-aLalnen sålritls erätåtä
val].Dnarn tau§tan LaLnmrikaiBuukslsta.

rnformaatloaineiston vallrnaLla ki"rjastonhottaJa Luo ktrJastonsa koko-
elmat,.e1L ne--puttteet Jotssa håiu jöutuu työskänteLenlitin] val-intaa vol-daan siis pitiiä ertitinä kirjastonhoita..ian tålkeinrnlstä tehtärristä. -ioten
o_petu.ksessakin slihen törmätäein wihän-vtirlä. Äiheesta puuttuu t<uitän*inyhtenritlnen kokonaLsesilysr- nl*e on rn elestäini srarri tui,iä. B,=i+5ä:kE_--neistä kentLes rKa.nni].an-herrgeesär kaevattanaan soärtuniurnä." j; hy-vääå onneen luottafia ktrjaetönhottaJla ?

@
KirJoJen hlrq! nousevat suhteellisestt n4äftirahoJa nopeqmnrn Ja ktrjo-jen tuotanto 1lsäEintyy; on seJ-rråiä. että yhii useanäln t<iriastonåoitaiäjoutuu vaikean rElintatiranteen eteen. Sä nratertaafi il;t; närr-";iil_nan suorlttur.op jo gon91 kaislntaprosegsin Iäpäiesytiå. rrrJortiäjar-
9- 9n, 9nat nallntapert?ätteensa, kuitantaJat toi-rn:.vai kaupal_f isfn pä-rustrern, .sa4oln.naJnostajat. Jos klrJaston kokoelmgt ovat-vain eduåta-va otos Jur.kaistu8te klrJaLllsuudesta, osolttaa se ktrJastonholtaJan
tqnräksyne en kaupalllset periaatt e et rJ.oå ti rrt äutäirå: - 

" -- - ---

ltlyö s polFtojen elrorittaminen on materiaalln nalintaa. usein rrielä na1-
teanpaa kuln hanklnta. Kokoelma saattaa sieari{iälanå""fi-"tt" tai muu-ten-soplnatonta materiaalia ja val"intakriteert{-ovat--ÄäiTä"et mrnrttuapaUonH.n.
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KIRJASTOPOtrIT IIKAN TAYOITTEEI

Ylelset. HrJ astot 
- 
ovat yhtelskunnan ornlstanla Ja varvomta laitoksla,

loten niJ.dlen tolmtntapertaatteet ovat Johdettarrlsga yhtelskrmnan vl-åt-6estl hyväksqtylgtä päiiuäåirtstä. Vnodän 19?3 kirjastokornltea nää;lt-
teI-ee klrj astopolltilkan yle lstavolttelksl seuraaiat :
1) Taloudellisen kehityksen Ja lnrlttuurin tuotannon edistiinlnea
2 ) Yttte islrururaLlie en tasa-ar.Tolsuuclen edistiininen sekä yhtelskunnan

j äsenten tasa-alron toteuttamlnen klrJ astopalvelusteä vastaanot-
taJlna

3 ) Yhteiskunnan Jiisenten valkutus- Ja to{ m{ ntarnab.ctoLltsuuksien LLeää-
. nlnen sekä kirjastojen tl euokraat tl s en haLllnnon toteutta,ntnen

4) Kansoj en väLis en ybteisynmärryksen edistärnlnen
N&imä tavoitteet litklnrvat sengen yJ.elsetrlä tasolla. Ja vasta kelnolstariippuu nlten Srrln ne volclaan toteuttaa. firjastopöltittlsen yhdls-
tyksen perlaateohjel-nan I luonnoksessa nennåi,åin-yhtelekuntapollittleten
perlaatteltlen analJrystssä plteruiille. SiLnä erotetaa.n tolststaan suur-yrltysten Ja rahaLaltoeten ja tolsaalta työtätekevän viiestön tavoLt-
!"e!, J? asetetaan §strrarys siitä, kunrnasta kLrjastopolltitkan tavoit-teet o1lst johdettava.

KI RJASTOAII{EIS TON VAtrI 1WATERIAAITEEI

Mlten sitten tu]:isi johtea yreislstä klrjastopoLitttlelsta tavoittets-ta kEiytä'.''iön työssä tazry-lttavat valintapöria,stteet ? KlrJastoasetul<Ees-
se aiiåirätäåin kirJestol-autakunnan tehtävåflcsl
rrnrosittain nåiäriteIlä ne perusteet, joitten nukaan klrjavarastoJa ta-
Lousarrtoitlen puLtteissa täydennetåän. n.

-OhJg§?åinnqn- Tqllisga puolestaan niiiirltelLåiåin klrJastonholtaJan taljohtajan tehtävåiksi

'rpiiättäii EirJglgn Ja av-väItnelstän haoklanasta sekä sano-o- Ja alka-
kauel-ehtten tilaamlsesta klrjastolautakururan uiiiiråiiimlen penriteiden
rnrkaanr. n.

KirJastoalnetston vallntaohJeet on ny§ään tägmenoettyaii, uoln puoleIla
naalme lnr:cnista, nutta yletåluonteisirulensa tBkia ne jäåinevät usetn
pe Ikåiksi muotloLlleuudeksi.
Joensuun lr!.rjaveltntasemLnaart 1ruoruna 19?5 pyrki 1öytiinäåinklrJaetoal-
nelston vaLlnnaLLe yleispätwät säåirrnöt. jolta voltäLsila paifta].Uset
olosuhteet huon:j.oonottaen rnroslttain muotata krillekin kirjastolle so-plviksl. Iähtelnåi nal.Llssa kiiytettiln Jo o1-emassa oleria valintaoh-



Je1ta, vuoclen 1975 klrjsstokonLtea.n nLetlntöä. UNH;COn U"t""tor"rrJfestia, EttTin päätösastaktrJaa, B:n thmisolkeriksten ju1l;tusta Bekätieten}ln työrThnän J äsenten astentuntenusta. Mal-I1 jakautrnr kahteen
osaan : ensimmäLsessä esitetäiin kLrjastoainel§ton val-lruxan yleieet pe-
riaatteet, tolnen osa niiäritteLee }nrnnan erltyisolosråteltlen sekä Tlro-
sittalsten tarklstusten huomtoonoton.

Kirjaston'tarkoituksena on ylei.
sesti hyväksyttyjen yhteiskunnal.
listen tavoitteiden mukaisesti
mahdollistaa ja edistää lukuhar.
rastusta sckä tyydyttää muita
sivistys- ja vicstintiltarpeitl tar.
joitrtralll trtaksuttonritsti ylcisccn
kilyttiiiin kirjoja ja nruita kesto-
viestimiä (mm. sanoma- ja aika.
kauslehtiä, audiovisuaalista ai-
neistoa) sekä opastusta ja puit-
teita niiden käyttöön.
Kirjastoaineiston valinnassa ote.
taan huomioon erilaiset näkö-
kannat ja mielipiteet pyrkien
tasapuolisuuteen. Kirjaston on
tarjonnallaan autettava tosiasioi-
hin perustuvan maailmankuvan
luomisessa ja vahvistettava hu.
maania ihmiskäsitystä.
Kirjastoaitreiston valinnalla pyri.
tään tukemaan seuraavia yleisiä
tavoitteita
:- yhteisk,unnallisen tasa-arvon

edistäminen sekä kansalais.
tcn vaikutus- ja toimintamah.
rhrllisrrrrksicn lisiiiirrrincn vll-
littlirrriitlii riittävaisti nroni.
prrolist,r .ia nrcrkittiivlä yh-
teiskunnallista tietoa

- väestön elin- ja työolojen pa-
rantaminen sekä tarpeellisen
tuotannon edistäminen otta-
malla huomioon tuotannon
ja työelämän tarpeet sekä vä-
fittamalH tietoa työvoiman
suojelusta ja luonnon tasa-
painon säilyttämisestä

- kansojen välisen rauhan, yh-
teisymmärryksen ja yhteis-
työn vahvistaminen tarjoa-
malla oikeaa tietoa maail-
ntitsta, cri yhtciskuntantuo-
tl«rislt ju kulttuurcista.

Kirjasto tckcc turtrtctuksi ja
edistää kansallisen kulttuurin
säilymistä ja kehitystä ottamalla
sen erityisesti huomioon aineis-
ton valinnassa. Tällöin kirjaston

tehtävänä on vaihtoehdon luo-
minen ylikansalliselle massa-
markkinakirjallisuudelle. Kidas-
toon on myös hankittava sellaista
vähälevikkistä kirjallisuutta,
joka muuten helposti jää kaupal-
lisen markkinoinnin varjoon.
Tietokirjallisuutta valittaessa py-
ritään ottamaan huomioon sisäl-
lön asiallisuus ja ajankohtaisuus.
Kirjastoon hankittavan kertoma-
kirjallisuuden, myös viihdekir-
jallisuuden, tutee ollä tasollisesti
ja kiclclliscsti hyvää. Hankin-
noissu olt vltltcllllvlt varsiltkin
väkivaltaa ja sotaa ihannoivicn,
rotusortoa puoltavien tai muulla
tavoin inhimillisiä perusarvoja
loukkaavien teosten hankkimis-
ta.
Erityistä huomiota on kiinnitet-
tävä lasten ja nuorten kirjallisuu-
den riittävään osuuteen hankit-
tavasta materiaalista sekä lasten
tiedon tarpeeseen. Edellä maini-
tut periaatteet on sovellettava
myös lasten ja nuorten kirjalli-
suuteen, jossa on myös pantava
suurta painoa kielen ja kuvituk-
sen tasolle.
Kirjastossa tulee olla mahdolli-
suus harrastaa kirjallisuutta mo-
lemmilla kotimaisilla kielillä.
Kysyntä ja yleisön toivomukset
sckit ilmaismatcriaali otetaan
huoruirxrrr ctlclllt csitctlyjit pcri-
aattcita nouctattacn.

Kirjastoaineiston hankinnassa
otetaan huomioon kunnan so-
siaalinen, sivistyksellinen ja elin-
keinorakenne. Myös kunnan
koko ja sijainti sekä kieliolot vai-
kuttavat aineiston valintaan. Kir.
jasto toimii mahdollisuuksiensa
tnukaan kunnallisena tiedotus-
laitoksena välittämällä materiaa-
lia ja tiedottamalla siitä tehok-
kaasti.

Tietyn kunnan kirjastoaineiston
valintaperusteiden vuosittaisessa
tarkistukscssa tulisi ottaa huo-
nrirxln scrrraavat scik:rt: 

,

Kunnassa lapahtuvot muutolcset
l. Väestömuutokset
(vaikuttavat esim. eri ikäryhrnille
tadottavaan kirjallisuuteen ja eri
kielten osuuksiin)
2. Elinkeinoelämän muutokset
(vaikuttavat esim. ammattikir-
jallisuuden hankintaan ja yleensä
tietokirj allisuuteen)
3. Koulutus- ja opiskelumahdol-
lisuuksissa tapahtuvat muutokset
omassa tai lähikunnassa
(vaikuttavat esim. kesäyliopisto-
jen kurssikirjallisuuden tarjon-
taan ja vieraskielisen kirjallisuu-
den osuuteen)
4. Kulttuuri- ja harrastustoimin-
nan muutokset
(vaikuttavat esim. oheislukemis-
toihin, hnrrtstckirjoihin. ov-nto-
teriaaliin)

Kirjastossa tapahtuvat muutok-
set
1. Uudet toimintayksiköt (esim.
perushankinnan rakenne)
2. Uudet toimintamuodot (esim.
laitoskirjaston tarpeet, työpaik-
kakirjasto)
3. Tiedotustoiminnan suuntaa-
minen kohderyhmille (esim. eri
yhdistysten tarpeet tai jokin kir-
jastoa käyttävä ryhmä)
4. Kirjallisuusmäärärahan huo-
mattavat muutokset (esim. kap-
palemäärien supistus tai lisäämi-
nen). I

Istnattu Anneli
PeräIåin ktrJot-
tuksesta Klr3B,§-
tolehdessä 9/76

KIRJA}TIIAIJMA JA KIINNAtrTJ}IAN DM/IOIGAIIA

Iautalrunta J iirj e s t e Småime malilollLstaa oikeln käs it e ttynä denokratian
toteutuml-sen kuntatasoll"a. KlrJastolautakunta toLnli In:ntalatsten edus-
tajane. ntiiirittel-ee hanktntaperiaatteet ja valvoo. että nlttä myös nou-
clatetaan. Ktrjastonhoita ja puoleetaan aslantwrti jäna vaLltse e Jar hsrrk-
kll- raterlaalln Lautalcunnan määrittiirnLen perdaattelden nukaa,n.
Deuokratia el kuitenkaan toteututa l.tse Ltseäåin latnsäädiinnön pohjalta.
vaan se vaatti rursaastt alrtiirrisuutta. FÅsfun?iktn sekä l"autakunnan JiLsenillä että klrj astor*roltajalLa tuLtei olIa tehtäviiänsä tarrrlttavat



10 ttedollleet vaLrnlutlet. Ir[yös lautakunnan koulutukseen tu1lgi kilDnit-
t iiä huoniota, s111ä varsi.nkln plenenrnl Itä paikkakurairle ourttuuweln tieto H.rJaston yhteislcunnarrlslsta iehtärletä. ToiSeksi clenok-ratla ei toteudu lrmg!_hwtiii tildotusta leutaku:rnau, astaJr]raiden Jaklrjastorholtajan viilllJä. Aslarrkaicten tolvElcten tultsi lriillttvä åäät-täj1L1e, mutta tolsaq]ta heille pltälsi tehdä selvåiksi klrJastön tot-
nlntaperiaatteet.

IIATiTTNNOtr POII TISOITI'MINEI

Ruotslsea ja Taaskassa oa keskustelhr ktrJastoatneleton vallnuan sLler-
tåinlsestä klrjastonholtajlLta klrjasto- Ja luLttuurtLautalcunntlle. Sa-
Dansutlxtaisla raatimrksta on esltetty ryös Suonessa. vil.nekgi TlöJär-
ven H"rJ astolautakurnan puheenj ohta J a Aiv"l Scbe1l artlkkelle saan nEdts-
tykeellLseeu klrjastopolltilklcaanr (Eåineen Ytrtelstyö 2r. tra 29-.3.19TA)
Muuten aglallisen art{ kkeLlnsa lopuesa }r§n esittäå pertrstettavaksl
nellJEisenleen tolnil§rnna.:r kiisltteienäiin H.rJaston kirjahant<tnnot. [o1- .
nilrunnaesa tulist ol-eua^aJl poz'vareltten, eoslaLLdenobaattten Ja kansau-
clenobaattlen edustal at Ja lisåftsL klrj astonhoLtaJa aslantuntl j eJ äse-
nenä.
MLelestEinl tällalneu ollst ttenoleatLan puoluepol:tlttlsta rnrLgarLsotn-
tia. MelL1ä oa tä].lalgesta rarotttarrla ästnerfrkeJä taicte- Ja-tietlehal-linnon alaLta, eeimerH-ksl teatterLhal.Linnossa. Kuopton ja Jyvåis§Iäle
teatterlen Johtosäåintö antaa Iautal,ornnaI1e Ja sen asettanålle jaostol--
Ie lålhee tåiytlen påätåintävallan Dyös keskej.slssä talteelLtslsea kyey-
nyksLssä. Aslantuntem:ksen vaLhtamtnen puoluepolilttlsllrr konpromls -eeiåln Ja taite eLlisten alvoJ en rnlttarrnirlsn ttpolilttisln nittärelntr
Johtaa väistiinättä taiteeLlieen taeon laekemtäeen.

Kirjavaltnaassa puoluepol-tttgoltleLnen j ohtalsl-a helpostl kirJ oJ en
luokittaniEeen Ja ralitsenlseen nantlaattiper"laatteella. Tänä on ehkä
kiif, jiat etty näikery§, rsutta var^oaeti srautää-antale.

TY ÖPAI KKADEI/IOKAAI IA,S[ Å

fyöpatlrkqdeno]Fatia. on tär{re ä, nutte usel-n Lainlnlyöty clenokratLan
osa. I,(+rjastoalneLston ral-tnnaesa tulisl Tastlrnta iaajentaa, s111ä
saayathan esim. amanueneslt silhen pätevötttävåin koulutrrksen sitnä
nlssä kirjastonhoitajatkin. Tyt5palkkadenobatiasta ei oLe olenaesa
yhtenälstä lainsiiädåintöna1L1a. ja j ohtogäänn6n pulttetssa balrroln ro1-
daan deLegolda päätöksentekoa' esim. amanuenssellLe. Käytiilnössä rralla-
talcokoukset ovat tåiysin natrilolllsia: klrjastonholtajan- tlemo}eaattleuu-
tleeta ril-ppur, kuinka paljon hEin antaa alalgtensa vajlruttaa itee pää-
töksentekoon',

Tal-lntakokousten t&irketn a,nti on totsaalta tLeclon vii1:lttfu'{nen. oLkä
tr.u:vaa asiakkaltlen tarpeltlen laaj eruman huonlo ono ttaml§ en. Ja henlctlö-
ktmta saa vaHttavista teoksista tnfonnaatlota. Plenenmissä klrjas -tolsga tiedon kulku on yleensä väIlttömiimpiirii jolloln kLrJastonholta-
jan herkilökohtalset omtnalsuud et ovat rnerkittäl-inpiä.
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DenokratLan toteutumLnen tnforneattoalaetston vallanessa on oontse-
LLttelnen asla. Tolsaalta pai-nottuu elsälLöILl,aeu astsntrmteuu§, nut-ta yhä tåirke äilmEikgl on nuotloEturut yhtelstsrnnall-isten raloluksiån
omaa.nlnen. Denobatla eL kLrjastoLssa suJ.nkaå.n tarkolta sitä. ettäkritllkittömästt arnetaan §synniin rnäänätä tarJontae. Tolsaalta eL
myöskäiia puoluepoLlLttinen vallnta saa sinruttaa slsällölltsiä näikö-kohtia etkä kirJaston toLrnir:aallteta tevolttelta. Denolaatla Iäh-
tee toturtleLllsen tiecton lrapaatr lnrlun pohjaLta. Ja tässä on oLtava
ktrJastol-aitoksea suufi.n rastuu.

++

fiinä 0111 Tuuterln kirJottus käslttelee toclella tåirkeää Ja nonelta
osln seLyittiimätöntä astatrlxppua. Tolvottavaett OlLln ajahrkset he-
rättävät lukljolssa korrmentteja. slllä teinä palsta on tarkoitettu
keskusteLulle, et ykeLsurmtaleelle lltkenteeIle. Toinitue.

KIRJAVA],TNTA JA DEMOKRAITA

+++

Lo itos koko u ksesscl
vedettiin
suuntoviivojo

K1rJastot1.eteen1a1tokeenv11uetneny1'e1nenkokougB1dbttt,x18.4@Ja
yllopleton JärJestyseätintöluonnokeen merkelesä, HarJoltuöhuone kuutogeen kokoontul kakol-
§lmeutä oplelcellJaa Ja koLne opettaJaa. fhtä atkaa o11 otrtl Ka1l1Lla luokltuetenttl ja
Ipena Te1a11ä1,1ä opetusta.
JärJeetyasiiäntöluotuoa todettlLu yka{rn{eL1eeatl epäonnletuneekel Ja taraeettonakel. UaLLa

Iappalalnen lrrld. IIDK ry:u kennanoton, Joka Iähtl koko eeltykeen tqiunleen vaatlnukseeta.
EeekugteluEea tuotll.n egllle m. koko JåirJeetyeääruiin tarpeettoruuudea aJatus. Plkeumtnkln
taryltatslnne olkeusturvaåuue Ja torql4tnmahdolliguukelemme ltsääIiin astaklrJan. Tarjo1).a
oleva luonnou puhuu HelJ.oleta, raJolhrkslsta, n1el1vaLLaeta Je btrrrobaattleeeta jiirJeetyk-
aenpldosta ttLanteeeea, Jossa tarrltta5.etllc tleteeLllsyyden Ja oplekelumahdolltsuukelen
puolustaulata.
PätTl Ilehnusruorl tol tenrelslä yltoplston tolulntaolkeuskouttea kokouksesta, Jossa o1.l
DB. .åntero Jyrtingtn gnrLla tuotu estLle JtirJestyssåiåhtöluoruroksen epädenohaattlsuusr Buo-
ranaLuen porrrelai.nvaetalerars Ja een Johdonmrkalaen epäniitirtiley;rs, joka antaa lopuJ.lleea
tulll.atavallan haLllntorrl"ragtoLle.
Ittääu JtirJestyseäibtöLuonnoeta puoLuetavaa puheenvuoroa el käytetty Ja ykelmlellseett
päätctt1lo suoaltelLa opettaJlen Ja oplskellJotden työryhniilLe kqinanottoa kokor.rkeeesa

eellletulleeu pohJalta, el1s aelvä el LuonnokseLle,

Strtlrlanonuudlstugta käslte],ttln Kalenro Jåiryellnta JohdoLl+. HäD esitteLl Laltokseu koulu-
tusobJeLoåtyöryhnåln tåihåinaetlela saartrtukela, Joleta käytiln keekustelua. Toukolnrun rrlluel-
eerä pitlviiroä pl-tiilet laltokeelta nennä tledelnrnnan kokoukeeen esltya, jossa alnakin]6irJas-
totleteen alneopl.n,toJen Buwrnltelna on pltkäJ.le selvä, Ilmeteesti tulemrne Baa,naan tiinäin

uud sa koulutus ohJ eLna guunalte lsan ktrJ alllsena sen vaf.Elstut tus,

I"e;Ltoekoko'rkeesea vaLl1te1 nyönteJlen yhteletyöhenki. Keräiin aikans vakllnfiuut kiiytåintö
oa eelvästlhln oaolttanut, että aelotde! yhtelaenr. denokraattlnen käsltte§ takaa sekä

parbaan tul.oksea että g6llrlrletr ha.tukkBltten osalllstuu1.slnahdoLL1'suuden. Krrn 'rlelä }öydet-
tälatln kokouealka, Jo).1o14 el ole luentoJa tns. yhtä aIkaa, nl1u fleIä pareapaå tu1ee.
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"Kirjostonhoitojotte ei miköön
inhim ittinen soo o Ito vierost o "
Eevo - Mqrjotto KARSTU N kevötmiettei tö kysyi enlo Korppoto

llie 11 on tehnyt koko ajan. Vanhan laln alkana, kun o11 huonot nää-rärahat, ei päässyt näyttåinään kykyJään. Nyt kun tllanne on nuuttu-nut, työskentellsin niele11äEi eiin. naaseudun klrJastossa. Sekävaltlonhalllnnosea että uyt opetuotehtävissä prrÄr§r oIIa kentällätyössä vä1i11ä. Se ol1si tarpeen työn kannalta, ja uuslin opetus-nenetelmiin olisi mukavaa tutustua käytännössä. -

MITKÄ OVAT NYKYTSEN oPETIIKSEMME SUURIMMAT I{EIKKoUDET?

En.voi-puuttua kuin ylei.siln aslolhin ja omaan osuuteeni, siIIäesin. laudaturope tuksen kanssa en ole ö1Iut koskaan tekeäisissä.
Ti-lanpuute on pahln ongelna: on Järje-stettävä nielettönlln alkol-hln opetusta. OpettaJia. on liian vähän, eikä kalkilla opettaJilla
o1e aslantuntenusta kalkkeen eiihen, mitä opettavat. Mlnäkln ope-tan laitoskirJastot olnlntaa, vaikka'en o1e iklnä ouut laltoksässatöissä. Suhteettonan suuri osa opetuksesta on lehtorelI1a. yliopls-
tossa ei saisl oIIa lainkaan opetuksella niin työllistettyJä opät-tajia, ettei heil-l_e jää aikaa tehdä tutklmustyöiä tal edeä-seuiata
alansa kirjallieuutta tarpeeksl! Juuri näinä nuutosvuosina ha11in-
toon nenee suunnattonastl alkaa.

fil*i::8tHflt'låHl"iå.'til j":tlitåffi 
å j"iiå"å,Tiiäå."iiäiäi,ii*å""å""

ol1a vleraeta.. . TieteeLlrÄessä r.ir:ääiossak;"";i ;; Jil;ä" fahkt-idlootiksi. Tieto jää toein pintapuöiiÅÄirsr: mrrråan-är"äiåi-i..ii.t 
""osyventyä.

--Tunnen erlkolsta mieltymystä pa1ka11is11n kulttuureihin. Kotleeutu-kokoelna onkln eräs klrjaäton trdiäi;iå-iehtåti§,å:-s;-ä; väÅtap*tno"nonikansallise l-1e ja kaupalU.se lle massaXulttuurifi". - ---

TUNNET



Volko sellaistq opettaa? Opettaa voir miten löytää tietoja asiak-kaille . Tåimä yleisönpalve Iu on asentee l1inen juttu; se pitaa oival-taa. Jokalnen asiakas on otettava yksilönä. Saarnaamistä sj-itä tu-
1ee, jos tällaista rupeaa opettamaan. §uhtautumlsta toiseen ihmi-
seen on vaikeaa opettaa kateederj-sta. Yleisen kirjaston tehtävä on
palvelutehtävä ja palveluhalun voi osotttaa pieni-Ilä e1eillä.
-Psykologiaa tietysti voi opettaa, mutta se taas ei oIe meidän teh-
t ävämme .

Kaikki, nj-tä kirjastossa tehdään, on tärkeää, nutta koska kyseeseä
on IGSAharJoittelu, nonipuollsuus rajoittuu. Siis kalkkeen, nitä k.o.
kirJastossa on, pitäisl- päästä osalllsturnaan. Ilal1inno1l1elin tehtä-
viin tutustumlnen on tärkeää, valkka ei niitä arnanuenssina joutulsl
hoitamaankaan. Rutiinltöltä ei saa olla liikaa, vaikka tärkeää nekln
on opp1a.

Kirjavallnta on vaikea k{pynlu, koska se on. nlin 1aaJa. Monesea yb_tevdessä oren sanonut, eitå lo]ioätuä on ortava-marräöIiräinnan raajaja_ tasapuolinen eri..aiojen ja täÄojäo suiriään.*riäÄr.ifriijä:-risuus onollut kovasti esilrä. vtine äixoi"". n" tiedär 
-"rk;;;-iåikkirln"o

palvelus sitä haluavil1e.. yLeens; <in-yritainne llikaa saada r_ukemlseujoka thmisen pääharrastuksekst. -;ä[u ä", harrastus voi ol]-a tärkeär-pl jollekln muulle r-hmlselr-e. :ri"lä"tö"roii;E-;; Åiis"iä"trrssa ko-koe lnasta .

MTLI,ATNEIT 9N IHANTEE LIINEN KTRJAST OTIETEEN OPISf,ELII'A?

O*ko sellalsta olenasea? onko mlel-tä ruveta ruet telemaan onLnaisuuk-
si-a?. f,vrta erllaiset oplekeliJat voivat oua [yviå-rri.:""tääiä----optskeliJolta. Edes arvosanat-elvät kerro tur-eäko ilrnräeÅta nyvakirJastonhorla!1 1_!r§. vastata hyvln tenteissä on-väin yi.ur iatto.Tuleville tutkljoille tietyeti oplntomenestys on tarteaa. Miereetä-nl Joka euuntaan avoimesta, virkeästä ja lnhinillisestä opiskeli-jasta vo1 tul1a hyvä klrjastonholtaja.

Hyväähän se muutto etupäässä .tietää, koska saanne rlsää tilaa, n1eIek-
käärnrnät- opetusaJat ja. opettajllle huoneet. Eri rakennukseea sirrtyni-nen vaikeuttaa tietysti slvuainel-den optekelua. opettaJi.en kannarla on1kävää, että spontaani-, hyvlnkin virlkkeelrlnen kåskusielu muiaen al-neiden opettajien kanssa Jää pois.

I(ES]\I{ARJOITTELUS



Ur
TTAVIA EROJA SUOMEEN VERRATTUNA?

Mei11ä kun on aina tääl1ä talve11a opetus, niin en ole päässyt nåike-
nään. Jolssain kokouksissa . olen tletysti tavannut nuunmäaraiLia opet-.tajial .nutta pitEiin keskustelu1hin ei niissä jää alkaa. Eiköhiin öpe-tus eri malssa o1e sanoi-lla 1injoi1Ia, mutta nnåi:-la on vähemnän opä-tustunteJa, esim. tie donlåihteillä on mulssa eaissa enenmän ti1aa.
Koska opetus neillä tapahtuu yllopistossa, elkä kirJastokoulussa, ku-te! mulssa- pohjoienalssa, on sj_vuaineet helposti llitettävissä o!is-
keluun. Rakentee 1Ilse eti systeemi on neitlä parenpl, kunhan sitä-vain
saa«iaan kehitettyä.

MTLLAIS]A KESJ{SUUNNITEIMIA SINULI,A. ON?

Koko kesä ei suinkaan o1e vapaa, on kesäyliopistot, täydennyskoulutus,
uusien opiskellJoiden vallnta. Helnäkuussa olen aina Kärstuiassa keeä-nökilIä unohta:rassa koko Tampereen. Toukokuun lopussa låihden ehkä pie-
ne11e laiva.uatka1le, pidän kovaetl 1aivoista.

MISSA ADRESSI ON ?
Jos Joku oa Lhmetellyt, mlnne se suurell-a tohtaalra kaikLlLa ruen-noIlIa ker&itty klrJastoactressi on olkeln hävlnnyt, voL@ {iissa ry-hyestl vastata.
4ql9?!i eL. ole.uponnut, vggl se Luoyutetaan opetusmlnieterl- JaakkoITÄmI,Ifi toretaine 27.4.197A eduskunnassa häUltut<sen pienessä sa_lissa.
Adregeln tornittanat Eelsinkiln ainelåirjestö,jen edustajat. Jotka eLt-ten kilvan kertovat kauhuJuttuJa nanieräen tilanteegtal tåtiottavasttkeskustelussa nousee 

. esilLe AttiLa-xätkalsr:n näIiaikal;rrus ja yilopl;
ton rakentamlsen Laajennusnalheen plkalsen toteuttanr{ s"n iaipeärlll -

eurs AttlLasta huoLlnatta.
Me ehtlneet saada cleLegaetion x?porttla tiihEin ASrÄsANAara. nutta
elköhåin tiihän §spykseen palata vieLä uude rn kerran.
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KOLME PAIVAA
eLi oodi o.piskgt.un ihonuudestq, Iom ille/töihintöhdönvaikeudesto, sii tö oiheutuvosto' noili.uä.-Jiä; iäso
nöysto jo si unqtusto syksystä

10.5.

kegä Baapnu
ahdlstaa,uieltä palnaa Ja- uasentaa!

nyt kuinka keetää yappus.. Ja. h"=Joittelun kaameus rkun koLne lrruta- keeäietä v

Jää ilnan mlelen evästäI

15.7.

on kesällta kaunle niin.
}ffir flllarln vten kcliariln,

elelt t aatokslssaln uloe - 
kä;p ,ja yIIättäen, aäen näya:-'

nä Outi Ka1ltn ääaen ku,ulen,
Ja l{aIIan, Juesln, näkeväni' luulen- he puhaltaiat paEuunaa

Ja uutlsevat lätlnaa .,

ä# :-ffi"ä"*ffi";ä, rHti:f ;

ja hetl muietan UDK:n,
tied.onlähteet ja- ÅTK:n.

harJoltnlset, näfitäIyt,
sanaiLut ja välttälit.

tuo näky mun nleltänl kithottaa,
en öieinkääa enää rauhaa såa,

vaan unigsanikLa - nlakä voin :tenttelhin luen ja indeksoiB.
on nahdotoa katpuuni lukemaåa,tletoa saanaa! Ja oppiåaan!

10.9.

uulIe lohtJrna syksy - plan koittava alka -se vallmttaa.I:uin jokln naaglnen talka.
- Ja jog_ ]atnatta Jään Jä närkää äåAn;eiltl vahva on uslioni elämään '

Ja klrJastotleteeseen
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trRautra - Ystffiys
Maallman nuorlson
Kuuban llavannassa

- Solldaarisuusil
11 , festlvaalit
kesäUä 1978

PRAHASTA HAVAN NAAN 
**

PRASA 1947 - I ]lESfTvAAtI

vuonna 1 945 perustettiln Denokraattisen nuor{.son msailmanllltto (DNMI) -jonka tarkoltuksena o11 .kootq_Fhteen maatlman rar.rhan jC eaistytisä-fi6:lesta taistelevat nuoret. DNMI., oli myös feetlvaarlLi*ieen ärir-uunpaåija.
r festlvaalit pldettiln rrlkanar ioLloln suuri osa EurooDDaa ol-L vleIä
soalan raunloittama. tr'estivaaläjä lefurasikin voinakas såäan Jä-tasrJrinvastainen henki. joka on perlytynyt myöhemnrL1-ekln festlvaaläirte.
Prahassa tunntrksena oLi !'KansatnväIfeen ys tärrJryden arnrLla rakentaa nuo-rison rauhaatt. -Ohjelmaarr.-kuuJ-ulvat kansainväLi;et kuLttuurlttlaisuudet,
J oukkokokoontun:is e t j a urhe tlutilat suud e t .

BUpÅpEsr 1949 SERr,rrM 1951 SUK4XEST 195' vÅRsovA 1955 MOSKOVA 195?
UIEN 1959 IIEISINKI 1962 SOFIA 1 gEA BF,RIIINI 1

Kerran synnyttyåiän -festivaaLl111ke on muuta,msn rn:oden vällaJoln koonnut
lggi.|gan nuort§oa yhteen ettlstEiniiiirr rauhaa ja y§täuryttä. pialresta Ber-lilntln lnrrkiessaan festivaallrlLlre on kasvanut neiai-:nrriestt Ja båtlu1-Llsestl. Esfunerkiksl Berlltntn feetilraal-elfje 1973 ottiväi suoiesta ogaakalkki po3.ltttlset nuoz:lsoJiirjestöt.
FestivaariLilldreen p${narirat ovat qyös J-aajentrlneet. soflan festlvaaleJaleimaEi volna,kas soliclaarisuus vLetiamln kä,rean rapaustaistel_ua kohtaaå
Ja_ 3erl1inissä keskelEenä turnuksena oIi soltdaariärius Afdtan-l;- ilti.-laLatsen .A.uer{.kan kaneol.ll_e.
Ytrosien nittaan on Dy6s festinaallLtlkettä kohtaan trurnettu eoäIuulo lasuoranainen vastwtus vähentynyt. Nuorisol LaeJa agettuminen iestivaaii-.
teemojen taakEe on pakottanut-vastustajat abtäILe.

KIII,BAN IIAVAN}IA 19?9

T&imännrotlset festivaarit j.iirjest-etään-ensi kerran Euroopan urkopuolel-14. Kuuban valltsentnen lsiintåinaakeL olL tururustus nuoreå-yaltioä raken-nustyöL1e ja sanaLLa koko latlnaLaleen Ameriken kansol11e.
11. festlvaalten eollalaarisuuskohtelna ovat etelä1gen Afrikan kaneoJenvapaustalstery ja PaLestilnan kansa. Suorneesa festlTaalien valnisf,etut-
!in ovat osaLllstulreet jäIleen katkkl poriittlset nuortsojärteitot-se[å-lukuisat kulttuurl j åi;rJ eetiit.
TÅM?EREEII,AKDI TAPA}ITW

Keväåin_aja! on YO-taro11a-pyörtnyt Kuuba-henklnen festivaal-ikIubi, nuttakesiin I?lestyessä.ei oUigf-e sulnkaan 1opu:
vapunaattona 5o.4 on yLtoplston Sr.rhlasaiissa k1o 15 solldtaarlsuuskon-serttt. .?ohJ-oi§-Hlrmee? eslfestiväaIlt praetäaa ioz-2i'.i-lä-luvagea on
mrn. kuLttuuri.kgTralkaadi. ja seff-naarlt aåelstaritsunnasia åe}:ti uudestakansalnväLlsestä taLous Jåirj e styksestä.

Piiiri Kirinen



ASIASANA
TEAT TER ISSA
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Tanperetta tunteruatonldn o11sl trrona perjantat-lltanä oeannut Tetmlle. Selvästl oplske-
lljavolttolnen vlrta vel vastueta'rattouastl yhteen Ja sauraan euuntaan, Bueslt tyhJenl-
vät semqlla pysäkl1Iä Ja vastaa'rastl TeIrun saIl taiyttfl äärlään n1vöten. KOIVT- teattert
o11 taas kaupunglssa.

Y1eisöI1ä oli selvät odotukset. Kun Hel}cld Klrunrnen llmeety1 larra11e hyttyeverkko pääesä,
katsojajoukossa alkol hyristä uhkaava na':ruae,Lto. Ilnan sBna€kaan Klnnusen suuetaj Tänä
o1i i]Ian eräs vallltseva 1lmlö. Takariveillä oLl vålkeukela erotta^a näyttellJö1den
nyansseja ylelsön hohotulcsen talcaa. Mutta joetaln slryetä el ollut lalnkaan eellalnen
tunne'lma, että istuttltn katsonBsga huvtnäyteImää, Jonka alnoana tarkoltr:ksena on kir-
voittaa jatlmva llhakset tcramppluttava nauru. Alvan Ll1an palJon tåirkeää aglaa mahtul
Klrurusen ja Sulerrl PeltoLan puu.geenp.yetytyseavotta^an lt{a1ti.on luormonputetossa nä{nä
aikoina.

Työttömyysr Iapln elitlstlnen r.lletokäyttö, sakealateturtsnl, e1Lnä erä1tä Etapln teemoJa.
Kuvitelkaa KaJ C§denlus salcsalalsturlstlna, Ktnnunen eelttänässä }ITV:n uutlela puuseea
reikä kaulassa, Kalcararraeran kasvattt Tö1Täl-ä (Sulevt Pel-to1a) kahrrlntuoJatyttöä vtklt-
telemässä, Arl Valtonen karhuna, Joka unessa lmlskaa yksltyteyr.tttäJä Konulatgen (K1n-
nunen) konraan Raz dva ffi-! , Koko tä'nän uskonattonen hrvaeLman takaa 1öyt1ry Seppo
Ahtl e11 BlsquJ.t ja Illdca Kylävaara.

Jälleen kerran sa1 thalll"a taltoa tuIla tolneen väh111ä, mutta rl1ttärrlI1ä Lavaste1la
ja yksinkertaåselIa utrsi{klrltaustalla (plano Ja keylofont tms, ). Alnoana polklceukeena
o11 ltse puusee. Joka todeLla pysfftettlln lavaIIe. Mutta lnrn aelantr:ntlJat ovat asl-
alla, hommq käy.

On mahdotonta yrtttää kertoa, mltä Etaplssa tapatrtuu, Yhtä valkeeta o11 yrlttäii ssel-
1ä näytelntin iäIkeen thmisten nlellplteltä. Sen voln kqltenlcll todletaa, että MeLla
IappalaiseLla atnaldn o1t hauskaa, tuslnan muun trrnnletetun ktrJastottetel)-lJän tavoln.
Jaa että nltåikö se E-tappl olkeil: tarkotttaa ? ruottaen ellhen, että salatsuutta e1 tur-
haan lerrlteIIä, voln palJastaa : Etaplksl pltt rlstlttiinän rakennuetyön tulos,

H, P,.

ERRARE HUMANUM ?
ASIASAIIA z/la:ssa ollee8een tutH.ntovaattmusjuttuun on pakko tehdä pgr{ neletä rllppr.ua-
tonta korjausta. Vaetoln laltoekokoulcsesea ykslnteLleestl klrJattua eeltyetä, oa 1opu111-
sesta lsitosneuvoston hyrtiksyrnästä llstasta pudorurut pols perl kohtaa: laudatnrLn ko6ae-
sa 20 (KlrJastoJea 8§ena yhteiskr.rnnassa Ja kulttuur{.ja}reltesa) Anderlan Ja ptetllän teos-
ten valhtoehtoua o1Iut Man - Selence - Technologv Ja eanan kohdan tolseeta ,rpelcetlstan
Afanasiev-la teoe Sorlale Infotmatlon rrnd leltung der Geee[eehsft. Ityöskään laudatLlr.ln
kohdassa 19 a esll1ä ollelta teoketa CubarJan:Ylelnen klrJastotlede (Joka llmeetlr3r Eqo-
meksl nroden slsäLlä Klrjastoseuraa toLmesta) Ja MuktrerJee:IÅbrarlanshtp - tts phl).oeop\y
anrl hlstory e1 rnalntta laltosneuvoston hyriikslmässä tutktntovaatlmuepapertsea.
Ihnettelemme tapatrtunutta. Oalco §eyruyksessä lyöntlrrlrhe, aeLoltten erllalnen yomärtsm{n6tr1
laltoskokorlkseesa val Jotaln nnuuta ?

t
aillharr.(



1B UDK ry:n kannanotto yrlopiston järjestyseääntöluorurokseen
TO ruTNTAOIICEUDET T IIRVATTAVA

Taopereen yllopleton jiirJestyesääntöluonnog oa enelmmä1nen laatuaan
koko uraas8a. M1kä1l eri1I1etä eätinnöstöä yleensä tarnlttalsiln, nlLnnineronaan turraam4an ylloplstossa työskentererren olkeustr:,rvaa, e1
heikentämåiåin sltä entlsestään.
Kultenkln nyt lausr:ntoklerroksella olevassa j ärj estyegääntöluonnok-
sessa kielletäiin mm. kokoueten pltåfualnen Ja muu kokoontqnlnen y1t-
oplston auratiloissa Ja plha-a1ue11la (4,ru:nr 991, opetrrlcseen 111t-
tymrittönän nateriaalln jakelu opetustllolssa ja nliden väIlttönägeä
liihelsyydessä (6.luku §17). materiaaltn myprnlnen murraLla kuln klfu,-
telssä myyntipleteleeä (5.Iuku §1?) Ja nyöhäetlmheu eekä hälrlteevtl
käyttäytJmlnen opetustlLalsuukslssa (r.lukrr §6), Joka antaa nahdol_
llsuuden nlellvaLtalseen tulklntaan, että estm, keslsrstelu on hälrtt-
semlstä.
Sllhen, n1tä sääxuölseä el suoranalsestl lclelletär' or yleensä hanldt-
tava halllntorrlraston tal laltoksen Johdon tr}ruåiksplnen, rn. materl-
aalin Jakeluun pääoveI1a. Ylloplston vatrtlmestarellle on sälytetty
olkeus ja velvoLllsuus rangalsta sääntöjen rlkkoJla: haJottaa luyat-
tomat kokorrkset, polstaa iLnoltustaulullta rastattomalrr llmottukset
Ja polstaa'rhälrlköt" ylloplston tilolsta. r'ELlelvät vahtlnestarlt
pysty f,I1äpltÄ'mÄiin jiirJestystä ylloplston tilo1ssa, on aslasta rril-
plmiittä llmoltettava rehtor11le.,, (r.1uku §2). Halrintovlrasto Ja
vahtlme s tarlt ase t etaaJx, luoruroks essa säät elemiiän ytLopls tolla t1e-
teelllstä keslnrstelua ja arrrJ.otmaan sen aslaLllsuutta tal aslatto-
muutta I
Iirormoksen mr:kaan jiirJeetyksenpltooa liltt}.eät sslmykset ovat yl1_
opiston sisälseen tolnivaltaan }:uulurla aelolta. SanaLla luornos täh-
tee s11tä, että si1lä Inuotaan kailcH. aj.kalserm{n nnnetut tiiniin Jiir-jestyssäänaön lcanssa ristlriidassa olenat säännökset Ja nääräykset.
Merkltseekö yI:loplstou autonomla Tamperee]-la eitä, että penrotwla1jr
ttrnraarqet kansalalsolkeudet eivät pädekä&in ylloplstoa stsäL1ä, vat
onko ylioplstoa johto ln&onm'rssa nyös suomen penrstuslolrla ?

Koko JåirJestygsääntöluonnos oa räikeästl rLstlrildassa ylloplston
luonteen Ja tehtärrleu kanssa. Onhan tleteeLLlsen työskentelSm Ja
ylloplston kasvatistehtävän perusedellytyksaä perlntelsestt ol1ut
avotr tleteelllneu Ja aatteelllnen keslnrstelu. senanvapauden Ja tol-
tn{ntsel}eukslen työntämirren ylloplston ovlen ulkopuo1elle Ja po11i-
stnaltloa Laklen \nråiksplnen rnerkltslsi ttedeyhteisöa itseaurhaa.
IIDK ry torjuu k8lkkl yr:ttykset denohatlan Ja penretuglarr{enrme trg-
Yå,em{str olkeukslan kaventarolseksl Ja ltylkää JärJestyssåiäatöLuorrnok-
sen kokoaalsuudessaan.



Sottuipq opisketijo K:tte kerrqn
u udessq u'tjoossä ...

OplekellJa K etel häumentyneenä pa{kkaa, nlnne nennä, yliopleton JilrJeetykeenpldon kannal-ta välttäniittönänä totnenplteenä K o11 Jurrrl poletettu luennolte. gplskerlJe K e1 uekalta-
nut Jäiidä pltåinäåin Jor:klrokokousta luentoealln oven eteen, sllLä natrtlneetar.len tornleta nä-kyl Jo lnnostuutta Lllkehdtntää. K el halunnut tulIa haJotetuksl.
0plskellJa K:n onnekst hänen lmlkulupaansa el ollut talcavarlkottu, Joten hän päiisl elEtiänklrjasto-opllI1sen laltoksen tlLolhln. rlmoltustarrLulla e1 oLrut taaekean m1tään epäaJan-
kohtaista ta1 oplskelurrn lilttylrätöntä, vaan ee hohtl tasaleen hloneåinä ptntana, Ilmoltus-
taulun valvojan tuXkean katgeen pllnaanana K sllrtyl laltoksen eantteetttttlolhll, Opleke_
11Ja K yrlttl valrrltrkaa raaputtaa lc,lukhraan k11Itäv&in leonlterHaselnään, mutta ee pysyl
.v1iopiston j iirjestyksenpldon kannalta välttåiuättönässä kururossa.

Plenestä selnäluulnrsta K katsell yllopiston p&iportllle, nlseä tapahtgl Jotata nrtllnteta
poikkeavaa, Yirka-apu o11 jurrrJ potstarnasea l,Ilopleton elgätsen JärJegWksenpldon aIueel_
ta nuorta thmlstä. Joka el selvästikään ollut harkklnut aslanomalela. JärJeetykeenpldon
kannalta välttänättönlä lupla harjolttanaLleen klrJal-L1sel1e tledottamlse1le. saattol lL-
säksi olettaa, että lehtlsten slsä1tötc1n o11 ollut hyrlen tapoJen vaetalsta.
opiskeriia K lstul pyty}lä eallltut 3 tehollleta nhuuttla Ja slirtyl sltten porttlen Uipl
ruokalaan, Ifäytettyäär opiatosuor:ltuskorttsta tarrrlttavat ner{clnnät K sal annokeenea Jasilrtyl yksinäleeen pöytään. §elåirn talcaa kurrlul outoe puhetta y]-loplston uudegta JärJeerye-säåintöluonnokeesta. Äiini hrl§klr että tarkoltuksena on raJolttaa JäJ.leen nrokalluolkeutta.
Oplskeltia K o11 'hä'nmentynyt, nnrslluslJcka pyeritrtyi puolltlehen. tftrtta hrlsluttellJa valke-nl yhtåikk1är kun nrokalan oveIIe llmestynyt vatrtlmeetarl koulctstel-l hrteuvaett hanstkas-pelttelstä oonnes4r: ttYlloplston Jåirjestyksenpldon kannalta on vtilttänätöntä, että herra
Huhuienlerrittäjä polstuu väIlttörnåistl 1'Lloplston aLueelta Je menneseäiin Le{rnauttaa non
grata-korttLnsa kahdeksl rrllkoksi ! rr .

IIIaIIa K nalcasl nroteessa-n nesentuneena. Tles kulxka Eonennen kerrqn hän mulstell n1ltä
vapaita 'nrosla. Jotloln jiirjeetyeeäiintö uusittltn valn vr.roelttaln. Ja ne mattaplntatset
veBsanselnät't hrhumattal';aan siltä, että oplskeluolker:den eaattol rnenettää korkelataan
viil<oksl kerraLlaanJ uuokalsten oplekellJa K kiiäns1 §Ikeä, lelnasl qntkortln Ja nrrlcatrtl,,
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trbanz Zafke

UDK
TELEVISIOSSA !?!
UDK:Ita on tilattu sketel [Y 2:n perlnteleestt nauholttanaan TA]ffln rapprrkabareehen.
Aiheena on korkeakouluJen kehlttäm{sIaln ronuttanlaen ! Kuka l1e lnrullut pltr{ssä116e p11-
levigtä sketsahtarrlsta lahJalchrutcslsta, nutta joka tapaulceesea Juttq pannaEn purlckl11r
21 .4 ja vappuna ee tletenkln tulee ulos töl-l-ötttmtretä, Jokalnen rrtlkLallen on etlIoln tok1
s1Lmä tarkkana, mutta krrlnlca nonl osalllstut sketeln tekenlseen ...



2A TERH I, MITA UUTTA
TU TKI N NO NUUDI STU KSE STA ?

Mitä opiskelijat hyötyvät siitä, että sinä ja Jussl istutte Lai-toksen
koulutusoh j g1 ne työryhmässä ?

TERIIT : Ainakaan se ei o1e yhclentekevää. Tutkinnonuutlistuksessa ratle.is-
taan osaltaazr si-tä, ninkälaista tietoa saanme. ninkälaiseksi kä-
sityksenme yhteiskunnasta ja työstänrme muodosfuu, omasta tulevai-
suuclestaan ei vol ol_1a välittåimättä.

Mitä t å,nä paljonjauhettu tutkinnonuudistus sitten meill_ä merkitsee ?

TERHf : Pohj i mmiltaan- asiat ja tieciot pysyvät samol-na kuiri tiihtinkln asti,
mutta uudi stuks g]I.a yritetäiin j iirkiperäistää oplskelua, vähentää'
pääl1ekkäisyyks iä koord j-naat io 11a, muodo staa se lke it ä liokonaisuuk-sia jne. Yksityiselle oplskelijalle pitäisi muoclostua oplskelta-vista asioista kokonaiskuva nysisen az"yo sanakoko ilun sijasta.

Onko nåiköpiirissä joitain huononnuksia nysiseen ve rrattuna ? '
TERHI :

Miten
TERHI

TERH]

Tutkinnonuudlstr.rksen suurin voima ja samalla heikkous on sen yh-
tenäisyydessä. Siitä on rraarallisen lyhyt matka koulutusohjelmien'
muuttumiseen opintoputkiksl, j oista meidät tr.,mgetaarr Iäpi. Nykyi-
qen systeemin suu:rin ansio on sen joustavassa valinnanväraisuu-
d e ssa, j oka pitäisi pystyä säi1yttärrrään.

näyttää uudistus onnistuyan kirjastotieteen laitoksella ?

: Meillä on tilanne aika hyvä, ainakin l€ihtöasetelman suhteen. Lai-
toksemme muod.ostaa alan ainoan yliopistollisen opetusyksikön Jatässä mielessä koulutusohjelma on hälpompi rakentaa. kofessullrin
myötä tul1ee tutkimuspolit iikkaankin änemmän j atkurmut ta.

Minkälalnen on yleensä olrut opiskelij oid enrooll koul-utusohj elma^mme laadinnassa ?

: Suurta asiantr"mtemusta tai kokemusta
ei gpiskelij oilla voi o11a, mutta juu-
ri tässä työssä sitä hankliaan. Senpitäislkin o11a tavallaar. yksi osa
opiskel-ua. Tleteen sisällön pohd inta,
opetuksen tayoitteet, klrjastontroita-ja ruonla 2000 trrms:' pohdiäta ayartaa*iik"rystä ja tarj oaa sttäpaitsi uud en
ulottuwruden luenno1la istr;miseen.

Koulutusoh j elmannme sisä1töä pengottiin laitoskokouksessa. .ja toivotta-vasti saamme sen l-aa j ana painoksena käyttöönne ryöhemnrin r'"nutta sanopalyhyesti jotain olen::aistä sen sisä11öätä.
TERHI : $:kei ngrt_r:.t1äyyl uqdistuq on se, että nykyisestä eriytynisestä

+-- ja P-linjoi1le jää.jä1jeI_1e ltihinnä vailnnainen pärähtynilen
19S9._ylelsten tat tieteellisten kirj asto j en erityisiyömuoiolhin.
Tä11ä pyritääi^n suurempaan 1i ikkumaväraan- työetanäs sa.

Ja lopuksi., nitkä ovat kiperirnmät ongelnat Juuri tä11ä hetkellä ?

@l: Irleisesti^lykkriyksJä el enää tu1e, vaan uudistus toteutetaa.n
syksyllä 1979. 0ngeL:nana on nääritältä korkreettiset tavoltteettlnki-Eättä tarpeista, mutta pysytellen matrdollisen rajoissa.
Yalttettavasti näyttää siltä, että varha v-jrsi riittiinättönistä
re su:rsseista pakottaa tinklnä?in. Esinerkiksl henkilökohtajnen
oh j aus 

_ 
syventävässä vail:ee ssa J ää il-man riittävää ope tta j amätL

rää pelkäksi hurskaaksi tolveeftsi,
Työss-ä on r-ielä paljon avorimia ssymyksiä, joihjn opiskelijoiden
orr otettava kantaa. Tä11ainen ort aj_näkin tuleva opi;kelijaiäiirä,
Joka suoraa"n vaikut taa tulevaaJr työhönsij olttumlsäen.
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TAHTOSET KERTOVAT, ETTA ...

Kangasalan klrJastolautalnrnnan 8,r',1978 ktrJaarnaggg klrJeeseä rtKangael).en 51rJastoou ke-
säsijalseksl/klrJastoharJolttellJakel pyrklJä}Ie" todetaan geuranvaetl:
'rTänä talvena o11 tavalllsta Punsasrnrn{n harJolttellJalcel pyrlclrrlä. Päättmne helpottaa opis-
kelua vallteetraLla kolne harJolttellJaal rrerslnålsl.a keeäs11ate1q el oteta 1a{nlmen- Yqoet-
lonasijaisllle narattu niieiräraha käytetiiän harJolttellJolden palklcaqm{eekst.tt (al]erllnBug
- toi.mltus). KuuLoetaa kaunl1lta pyrtrlnykseltä harJotttellJapatlckoJen llsääm{eekst, nutta
el vol olLa suorBarx lukenatta sltä, että täntin keeän herJolttellJat saavatktn f,e{n{a 11{nrss-

omaaa kesäsLjatstna, ntlrä ei. eulnkaan pltälel o1la vällharJolttelun tarkottug. Tolrottaneg-
tl Kangasa'lan ktrJaetosse yrmärretäiin tänä Ja luonrtaan afatukseeta pltää harJotttellJotta
halpana kesätyövolm4na. Sanalla nousee taas eetln koko harJottte}Icysyuykeen eekarruue,
Jota on käsitelty tolsaalla tifusä numerossa.

+++
r-rDK:n hal-lltukseBsa tapahtrrl yLelskokoulcgen päätökser].ä ,',4,1979 plent heritrtlö-
valhdos, kun Terhl ÄIITTIIÅ omasta tolvorutrkgegtaen vapautettlln hallltusvasturrsta
keskltt;toäiin koulutusohJe'lmatyözThmän työhön Ja htinen t11^g1leen vallttlln ykslnle-
11sest1 Mlkko rrlTAiIO' ykkös}ureellalela lnrten Terhlkln. ÄsrAsANAn tolnltrrs tolvot-
taa Mlkolle nenestystä tolmeesaan Ja kllttäåi Terhlä tåihänastleeeta työstä.

+++
KtrJaetot1eteenJa1nfomet11kan1a1toksen@onhau§88.Setiiytetäänsään-
tönäiiriilseetl eouxBavaksl, kolm{nrotlekaudekgl 1.7,19?8 alkaen. Tätä Laltokeen alloata aa-
elstentlntolnta (oa nuutenkln alnoa uaassame ktrJaetotleteen alalla) on holtanut IK Hen-
ny Suorolnetl.
Åeeletentln toiml on tleteeLlleen tutklnuetyön harJoltuspalklca. Sen tarkottuksena on tar-
Jota nuor{.lIe tutk1Jol11e nahdolllsu,ur tteteeLllseen tyiihön, taloudeLlleestl turvattrrne,
Useanpten aseletsnlfuife{m{en vä}ttämättömyTg on todettu nonestl a1}a1.eenx011§.n. stILä yh-
den aesletentln e1 votda oLettaa volvan hamaetaa kovtnkaan Laajaa tutklmuetyötä. lfyt au-
EtJullotettu asgletentlntolnl volel oIla ttirkeä osa laJ.toksen tutH-lrusffötä; nutta kuinka
noal ltee aelasga tletäär nltä oen pulttelsea tehdäåin? Tat nlssä yleensä päätetåiiin, min-
kälaleta Je nlnkäeulrntalsta tutklunreta edlstetäåin aesletentuurilLa ? I!ättä §syoyksiä on
hyrrä pohtta DJt, kun tofunl on haussa.

+++

9PKry:na1o1t9,I1Tjastot1eteepJe1nfonnati1kan.@pertrstantsesta
-(tr'AsIAsANA2fi8)-onotettukeätär]'avcstaarreffi]tl"tte,ästiKlrJaetoseurassa..ollaan hyria ryöntelstä ja TLeteell$i;n p6t;i[-on-aaetettu kaksi-hentlnen.työryhnti ottanaai lragtä" aslaan,-roivömä' ;iiä uolennat keskelset seuraruresubtautulslvat__aelliL rf|"r että Ju3.kal_eueta tul,rei iotta nafraofffsiroa" p1an, xirJae-topoI11t119"9 yhdlet.r'keen karuraetä el o1e rriela-iiätda, -nutta ei liene rotrkeata odot-taa myöntelstä euhtautunleta.

+ ++
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KIRJOITUSKILPA!

AlnoJärJeetötrae UDK ry t§rttåiä enst aykeynä kunnlaklcaat 10 rnrotta. Kaiken ruuun juh-
lLnnan ohelIa on tarkoltue koota htstorllkkla, Joka Julkalstalelin osakst Juhla,huoua.
Ttiniin hletorllklrt vatrhdlttqmlsekel ja eIävö1ttäro1seks1 ASIASANA Jullgta^B 1uk1.'i.oldensa

Johoato1vommetos1pohja1s1ajuttuJaIIDK:nnros1env&r-

-

relta. Humorletlels tal vakarla, kunhan kertovat eLäviieti nennelstä rnrosleta ja tapah-
Itrm{gf,s. Erltylseatl tolvorure aslaa kaukalsernntlta yuosllta, g!13 vantroJa oplskeltioi-
ta lnu el enää tahdo laltokeelta tavolttaa .. . Palklrurolksl uekaLla"'me lurrata tåinän
raklraan lehterme rnroslkertoJa, JuttuJa vo1 Jätt§§ te{m{ tukselle tuonne syys}nrun puo -
l,eenväIlln eaakka, Joten käykääpä toLmeen, nuoret ja vanhat, veterasnlt varslDlci-nl

Ensimm oinen voitt o ?
IIDf,ln aueloeta ea1Lnr7öpsähtåir1yt kannpetlu y-l;Lopleton Erjaston puoleeta on Johtamassa
eneluaälseen väL1erävolttoonrt kun on tehty perlaatepäätöe ATT11JA! kerkätehta n vuoraryn{-
eeeta klrJaeton tllalkgl. Suunnlte]mlen nrkaan myöe neldii,n Laltoksenoe ellrtylel Attllann.
Ya{kka lppttLllnen päätöe onklx tätä lC.rJoltet'taeega rrlelä yaltlonal-lan trarH.nnasea, muuta-
us konmattl oa palkalfaan.

&glnnåill4, täI0ä ratkaleu vo1 oLla valu väIlalkelnen, eikä se eaa m{ sgäåin tap,agksessa ha1-

-t

tata yllopleton rnrdlerakennukeen toteuttasrleta. Tåistä on ptdettävä ts11nnt. Kenkätehdag on
kenkätehdas elkä sllLiikäiin ratJralsta kuin osa yllopiston tllaongelm{sf,s.
Totgekslr otr told nyönteletä, että Laltokeeme eaisl LaaJeromat Ja tarkottukseDnukalsem,nat
t1Iat. tutta on muletettarra, että pe]klstä ttlolsta eL ole iLoa, Joe ul{h1n el r11tä opls-
kelUollle opettajavoLmla. MlLtä tuntrar o1l,a päåirakennuksen ulkopuoLe1la Jetkgvasti, se
seklä&i nyöhemln. Mutta lnrreelHxiaeton ellrtynlnen päärakennukseen llenee [g.rrcklgn kan-
naLta bntä ratkaleu.
Ippttket on §nrä rteLä viihåile röyhlBtäii rlntaa, than väh.tinr' nutta klrltenkl-nl, UDK:n nostamqn
talEteluhätältpun taakee nousl hleno Joukkoltlke ympåirl yLloplstoa Ja Joban alkol tapnhlpg.
ou vala mulstettava, että Attlla vol oLla vasta ensfuDmä{nen etappl. Taletelu Jathru.
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S it oott isö k k i o n kevyt kq ntoo,
m uttq se poinoo o ivoi ty t t yy n
erl hajanalsla huouloita ns. eLänänrrrleaukslsta Ja n11den nurlnloardeuualesta

Hanassa hlstor{-an håirnyesä hloutuneet ttelänänrrltgaudetn kurnnlttelerrat rrlelä korraetltässä hulnasti kehlttyrässä maa{I_nagsamme, Ja mlkstkäg elvät }cr_rnnlttel1el. palJonhanniissä on hyvääkln. useimrlat lrultenkln ovat perinpohJeleen renontln tarpeeesa.
'/alkenenJ'nen on perintelsestl noteerattu lmLl an arrroleeksl, puhunraen hopean. , vteläpäon päällepäätteekei- sanottu, että rrllsaampi vatkenee j?J Monlsga tapauketsea valkene-rninen on epätlenätiä tuonutkl! kr.rltaa, mutta talonpolkaleJiirjellä aJetertuna yumärtäl-sl, että Jrul rrlJsalden oIls1 naltcka huudettava n1ln karran, että tyhnemätkln aelan
lrmnärtävät' Kalleeta päätel-Ien va1lan suurl osa klrJastotletelliJöistäk1n on ttinänvaikenemlsklrLlan valrasea, Ja ou heltä sl1tä slryetä rarlsteltava! p.[ se un1 nastenvähene ia tolvoesa alka valn kuLrtrr. El ole nyöskitiin lorvlteLtava, että rllJaa valvat-ta saadaan tal kalaa Jalan kastunatta !

vursi'natsla nlJxLllsteJä Ja konse:ratllveja hletordasta löytyy yIlln lryLlfur. Eräe tun-netuimpta oD YI:n eaartuaJa, Joka kalken näkt turlnrutena, tledon L1sään.teen tuskBn
llsäänlsenä Ja lruroetuipa vanha kehno sanomaan, ettE rrrlleaan eydän vetää olkeaIleq
tyhniin vasenmalletr.

ropuksl ol1sl vlelä haru-ttava eelLalsten vanho{nq hrrlnä alkolna eyntynelden eanonto-
Jen kuten eelm. 'fom8t kolrat purlvatrr nurrttanleta ykstkkiiön, e1uä harvemoallahan onny§lsi:r vBraa tal natrtlolllsuutta pltiiä useatrpaå kuln yhtä koiraa kerrallaan.

44 x 106 x44xl50)76
300

Arkkltehtlktl'pat1u Tampereen uudea ktrjastotalon suunnltteLemleeksl käyruristyi maalle1:uun
alussa ja päätlfy 11. s;ryslrnruta tiinä lruonna.
Jouklco Ta,mpereen TelorLlllsen Korkealcou}.ur Arklcttehtuurtn oeaston oplskellJolta on piiättä-
nyt ottaa osaa kllpalluun tavoltteena'n arkkltehtoonlsestl korkeataeolnen Je eekä käyttä-
jlen että henkllöhrnnan kannalta toLnllrnalllseett edlsty[tselllnen ratkaleu, Sellaleen pa-
per'1"I1e purlstaolsekst tarrlta""n ktrJastoalan epealaltstten teoreettteta Ja käytännön agl-
entuntenusta - kirjaston erl tlloien tolnlnnankunaueta, nlppellrlnkkeJä, käänteentekerlä
ldeolta ja anlcaraa lrr1tllkklä.
Ntinä rlvtt ovat tässä luettavanaåt, koekB tavoltteentne on klrJaetotleteen oplekeltJotsta
koostuvan aslantuntlJaryhnän muodogt4m{nen. SfIS, Joe olet lruroetunut hyriin ktrJaetora-
kennuksen suunnlttelusta Ja kllrurogtuuut erl aloJen luovasta yhtetstyöetä, kerro aelasta
opiskelukaverilleslHn ja ota yhteyttä mahdolllelmnan planl

Karl PEI/IO}IEil
Nlenlkatu 10 D 19 ,32rO Tampere 23, puhelln 51557

ArkkltehtloplskellJolden vetoomus tolvottavastt herättää lulslJolesarune nuutakln hrln nat.n
myöäuntoa, siLlä tokl haluamme olla nalkuttanassa eilhen, nlllalnen Tampereen uudesta
klrjastotalosta tuLee. 0tetaan asla sils vakavastl harkLttavalcel. ToLnltue.
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