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KuLJemmeko kohti resurssikatastrofia ? NäLn
voi hyvin perustellen lcysyä tänä syksynä.
sekä tiedonlähteiden että kirJal-lisuudentun-
tetmrksen harJoituksiLn o1i ennennäkemätön
tungos - ja ennonnäkemätön ulosJäåinrinen sen
seurauksena, etteL laitokseLlamme kerta kaLk-
kiaan ol.e tarpeeksi opettaJavoimia.
Asian toinen puolL on tLeteemme kehitys. Se
on korkeakouLuopetuksen perusta. Tai sen pt-
täisL oL]-a. Jossain on palJon mätää' kun Lai-
tos itse ryht1ry aJamaan budJettLl.n vähäisem-piä vaatimuksLa lmin ennen. Luullaanko, että
krn p1rydetäåirr assistenttia, se saadaan helpom-
nr.n kuln aptrlai spro fe s euurL ? Tlot€en Ja tutkLmrka en edeLlytyksJ.ä
eL aaa Jätt*f tyhJän pääL1e1, gpi6k61iJor.I.1a.me on ol_keug vsilrLteJ.-len eaada sLtä korkeampaa opetrreta.
Resurecl.kurJuus loukkaa tLeteel.!.iayyden J.lsäksL ryös opLekeliJoiden
olksuetuflraa. Tänäkin vuotma on mahdollista vapaaetL ottaa kLrJaato-
tj.ede sL\ raLneekei, mutta cLLhen ei. sJ.säJ"I.y lupausta opetuksen täyal.-
palnol.aeen nauttl.ml.geen. EL kerta kalkkLaan ole resursaeJa.r Iämä
on keatänätör tLlanne. Meldärr on JäI.]'een nostettalra ään@ra.
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KUKA PELKAA KIRJASTOTI EDETTA ?

S;rysl«run 2A. päivåinä Tampereen yliopiston valtuusto päätti
äåinin 19-5 esittää va].tion budJettiin assistentinvirkaa kir-
jastotieteen ja informatiLkan Lal-tokselle. Näin vaLtuusto
luopui apulaisprofeseuurin vaatimuksesta, jonka se ja kai.kki
muut instanssit olivat aikai semmin h1ruäksyneet. Seuraavassta
val-tuuston Jäsen Jussi TUORI.{AA selvLttää tapahtumien kullma.

Vlime svkswnä laukesl 5 vuotta k€stäavt orofessorinninitlrskiorros 1ai-
tokseLtånmä, Joka oIL ollut vuoBla paltslosaa yliurän opätuksen suh-
teen, vaLkka Juuri sen saamiseksL oppial'neemme siirrettiin vuonna 1971
yhteiskuntatleteellLseen tledekuntaan. Vt. profeesuurl.a hoI.tl kevää-
seen 1977i aatl epäpätevåtnä fll.kand. Rltva Sl.eväne,x-Al].en r Jonka kau-
delta JäI satakunta graduntekLJää odott.naan tulevaisuude].ta pätevåiä
ohjausta.
ProfeeEuurLa hakeneet Pertt{ Tiihosen ja MarJatta Okon ol.L yhteiskunta-
tieteelJ.inen tledelnrnta aEettånut tähärr JärJestykaear äänin 12-1 , vain
Si evåin en-All enin o11o6sa erl mieltä. ValtLon€uvostocsa ei tleteelllnEn
arvio painarut, vaan äänesty.i kaeJ'J.ts hallitus pyyaL presLdenttiä nimittä-
mäåin virkaan MarJatta Okonr goolosian Ja paleoutolog:Lan tohtori Helsin-
g:Ln ylJ.opLstoesa 1962, ltactet of lrts in Librarieship Denverin yliopis-
tosca 1956 Ja Geologä.aen tutkimuclaitoksen informaatiotoimiston toirLs-
topääIliklqrye ruodesta 1973. äin si.tten kävl.ki.a.

IGyslmys tLetoenalaEoE kehitbmättönyydEstä ei. oJ.e pelklsä p?of essoriky-
elrmya r ongeJ.darra on yllpää,aeä liian vähälset opettaJavolmat. Prof,esgo-
ritysj4rrre-vaLn no6ti- enligtä kärkevämLn esiln senl lnrinka aaada yhte1.s-
*untaliäteelU.stä ohJausta Ja opetueta laudatur-tasolla kirJastotletees-
rä Ja infonmatitkaeaal Jotka penrctoiltaan ovat yhteisln'rntatieteitä.
KIRJASTOLEHDSN tt fi1 pääkJ.rJoituksossa todettl.l.a t
r . . . eL ole kohtuuton se vaatlmrs I että laitokeeen on pikl'mi ten p6rr.rs -
tettava toJ"nsr professorin wirka, Joka edellyttäåi per€htynei.syyttä
yleisten klrJastoJen toLnintaen sekä tledonvåiIltys- Ja kulttuurl"tehtä-
vä:in. rl

Täctä lähtl.vät opiakeli JoidenkLn uudet vaatLrrtrkeet.

0pisketUot resursslen puotesto
IIDK e{ jääryt tLJ.arrnetta voJ.vottelomaärr; yåEtl nostL resurssikysyuykren
vo imakkaas t i eaL1J.e y1.l.oplstoJ'J.a @. huomiota herättäneen kaarltaulu -
näyttelyn ja reeurssiadressin avulla. UDI( koroetL.sLtä.l että laitok-
seme opetiala/oppilacauhdo on tiodekunnan heLkoin (t.11./6o, kun kegkL-
arvo on 't /3o Ja kehittäoislalngäädännöa suoaltus 1/18t). Llsäktl pää-
oea opettajicta.Ema oa lehtoreitar JoiUa oa.6iinval.tava opetuevelvollL -
sgus, etteL. laitokEeJ.J.ams o1€ kyetty käynni e tämäärr tutkiuustoimintaat
Joka ol.J.ei edel.lytys opetuksen aJan taoal.I"a pyeyrn:i seen Ja kehitt:nnLseen.
IIDK:ir adresalssa vaadittiin koulutusresuraeLen kedrittänistä Tampereel-
1o sekä laitoksel.J.emue alru1aLsprofeesuurLa Ja kahta assietentintolnta.
AdressLn allekirjoittivat kaikki tavoit€tut opiskel.iJarnme. Yliopilton
valtuusto päättlktn es1ttää valtion budJcttLln l pft net1J.e apulaiapro-
It"rntrrrr.la åsått,acn lron kuudennelle tärköyssLJalleo IIDX:a edustaJat
Ye'lvait rorurcsIldror sln Ja torvoilet ope tustrlnL sterLöön keväällä 1978
(k!. ASIAS N !r/?8 - toirn. truon. ).PnlJolt{ UDNtn aloL tteeJ"liauuden ancloeta laLtokse].].a ehdittLin aJols-rtr Ja perua teol lL sea ti. käcitellå kevään lo,rluessa tärkei,tä aslolta lsx-ton tutklntovaa timukaet Ja tu tktnnonuudr s tu s , kuulusteiuohJesääntö Japaharnalneinen JärJestyssääntöIuonnoa.



K u mi [ei rnosi n kösi tt etyö
IlDf,tn ja yleensä opiskeliJoiden mahdorll,suudet seurata laitoks.n tlIan-netta keekitti'vät luonnoll.LsestL lukukaucLin. SLksL kil.ntLölaitosneuvoB-
_t 

o_n kokous 28.,5.,1928 o].L mahdolriata pitää llnan laaJaa demokraattlstakäslttelyti laitokeella. falkesta huolinatta ousr LöKin piieoyt o11.rralppaupl, s111ä almlal.sprofessuurj.n ensLsLJaisuuddr esiä. aeäistentuu-rilT ,nåihden. o11 r,[ar jatta okko asettanut Jo haastatteluraaan (ks. aslJLsl-na 1/78 s.J) kyseenalaiseksi. DemokratiÄ ol. toteudu itgestään.
KLLntiölatto gneuvo ston kokoukceesa 28. 5. 1 97 8 käsL teltLin laitokg en I(TS-
tal.oussuunnLtel.me, Johon sLaäI.tyi vl"rkaehdotukset rnroden 19BO tu1.o- Jamenoarrriota rrarten. PoLketen kaiklsta adkaisemLsta ratkaisuLsta neu-vosto asettL eneLn''äiaelIe siJalle asBistentuurln. RatkaLeu on hiimmäs-tyt tävä t nLksi laltos Ltee ottalsL kahdesta mahdo].lLsesta vähäj.semän ?
Eikai näin epäJohdonnukainen ratkaLsu tilanteessa, Jossa kel1ään asLoi-ta seurannee].la ei voi ot.ta epäselwää Be, että Mai3Ätta Okko on Joutunutselviytynättömäiin työpa{neeeeen, Isrn vuosLen pe.toutunut sutna on alkanut
purkau tua. Pelätäänkö vie!.äkJ.n kirJastotLedettä ?

YJ.iop{ ston val.tuueto sai tä1le aykayl.le hall.itukseJ.taan esLtykeen, Josaaperintelnen apulaLaprofescuuri o11 vaLhtunut assict€ntuurLksL. tgia ottluonnollinen .r€uraus kl"rJastotieteen Ja Lnf,o:matilkan kl.intl.ö].aitogneu-voston linJanruutoksestao Valtuuston kokous pJ.dettlin 20.19.1928 Ja esi.-
tys].Lsta prtos1 valtuutetul,lle vaLn v{Lkkoa aLkaLeenmin.: Ei o1lut enää
ni täiia mahdollisuutta laaJaan dookraattLseen kägittely5rn, luln:kausLkin
lnrn o11 vaata alkanasgao

Kiiytln valtuuston kokoukaeaBa laaJan puheenvuoron, Jossa selvLtLn 1a1-
tokeenme tazpeet Ja Jo käydyn kanppaiJ.un apulaLsprofesouurin pr.rol,osta.
Eritykrenl pltäytyä alkai gemla s sa ratkaisussa pitää aprlaisprofegsuuria
ensisl.JaLscra herättL rrastakalkua, mrtta lnrn perusteJ.ut esltettLLn nåiniryöhässätr I tilannetta ei vol-nut enää pelartaa. iläne s tyks en tulos oIi1t-J assJ.stentuurin puolesta. Numerot eivät kerro kaLlkea. Uonet har-kltsLrrat toLsLn äåinestämistä, mutta halualvat J.opprJen lotrxrksi pttäytyä
laitosneuvostomre esif,ykseaeä t Kiivt myös ilmL, ältå tf eaänrnnan siiat-
1ä on täeeä aeiassa pelattu kovaa taklauspeliä, Joasa erilaiset tavoit-teet yhtyLvät saroakei I apulaiaprofeeeuurta.Eme oJ.l.vat heLttiimässä ylL
laidan yör ne, Jotka haluavat po1"ttitkan tutkimrksen J.aJ.tokseJ.le kan-
BaLnvälis€n politLikan apuJ.aisprofessuurin I Olematta 1ainkaan nurkka-
ktrntainen uskal1an väittää, että taz2eenme on kLpelirnpL, siI1ä fänpere
on alnoa korkeakoulutasoLnen koulutuapJ.ste, toisin kuln kansainvälisenpolitilkan alal].a Ja tLeteenalaune eitäpaltsL alvan lapeenkengissä.

Toos opittiin
UD( ei o].e lJ.psunut täsaä asLassa. llästä .nain opittLin karv,aastL, ettäpltää ol.1a vieliikin valppaampJ., toimLa vLeJ.äkLn piiät täväi s enmtn. Ope-
tus on myös ae, että epädemokraattiset ha1.!.l.ntoe1.Lnet tuottavat epäde-mokraattiela päätöksLä, Jotka Eivåit rrastaa tai edusta laitoksen kaikkLen
thmisten näkenykgiäo Tii.Eåin luokan asioita ei laitokserla pitälsL woi.da
käsitellä muuten kuin livsLn avoimestL, julkiseeti.
ÅpulalsprofessuurLn vaatlrnr s on näidon tapahtumL 6n jäI.keen vaLn entis-
täkln peruatellumpi. Ykai agsistentuuri el, misaäåin tapaukcessa koven-
nä paLnetta korkeamnan opetuksen kohdarla, waikka se saatalsiinkLn. Ja
edelrsen, takaiskuLsta huorimatta, meidän tulee vaalia tieteellisyyttä
kaLkessa opetukseesamrue - Jos vähääkään väl1-ttimne turewalsuudeatamme.

Jussi I\ror:maa
PS. KansanedustaJa MarJatta l{attsson on tiettävästL tehnyt eduskunta-

aloLtteen agrlai-sprofo§suurimme'groJ.esta. Toimitus.
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Poikko missö
e[ömme

Patrick Modiano: Vil].a TrLste.
Suom. Jorma Kapari. 181 s o WSOY 1977 .

nVilla Trieter on rarskaa Ja merkiteee surullLsta huvi].aa. patrick
Modlanon romaani Villa Triste on ulkonaisLlta puitteiltaan kuin mi-
kä tahansa amerLkkalainen aaippuakuplaoopperat een päähenkilö on
kadottanut iaänsä, rlkastunut hrrLJauksella Ja keksLnyt sLtten Esiln-
tyä eneLa kreivJ.nä Ja nyöhEnmln kirJailiJana.
rKreirrl Victor Chmaran saapuu kylpyläkaupunkiin I.ähelle SveJ.tsLn ra-
Jaa. Elstäi{n 1960-lurnrn ailnra, 

- tfiertasåa käydään 
"ot"". 

Victor pet-
käts sotaa Ja pakense todellisuutta, hän eL ].ue edes sanomaXehtiä.
Hiin tutustuu sal.aperäl.seen Tri el,ntheen Ja Yvonneen, Johoa hs'" 3q-
kastuu. Hetken alkaa håinen alämåinsä on La Do1ce Vitaa, täynnä tapah-tunial juhl'ia ja enncn kaLkkea Yvonnoa. Mutta nåimä pul,tteet ovat].iian unenomaisj.a o]"lakseen kestäwiä! ].olnrasa kolme ihmietä, Jotkahetken aikaa orrat koken€et yotävyyttä Ja nyhteyttät aJautuwat vää-
Jäåinättä erLlleen.
Vil1a Arl.ste on lyhlnfdeEtään huolLuratta yIlättärrän syvä. Sen Lro].].y-
woodmaLsen tarLnaa takaa erottuvat elämän hl.meät äärLvilvat. victär
on nuorL LhoLnen yail.l'a LdentJ.teettiä, tätä korostaa hitnen ofpoutea-
aa Ja lsänetsLntäneä. Yvonneeta hän Iöytää kL{nnekohdan elämåIleen'
hänen elänänsä eaa tLetyn nerkJ.tykeen. Mutta här epäonn:L a tuu yri tyi-
seasa tuntea tytön sisl.ntä. Hänån kuvansa heldåin suhteestaan än täea-
listisen vääristynyt, yksJ.ulot teisuudia saen petollLnen. VLctor on
LdgntlteettLä vall'J.a oJ.eva mahdollicuuksien palJous (että hän eL lt-
ae taJua) Ja Yvonne on vaLn ykaL l.l.Lkkeel.le paacrra vo:tna, Joka aaa
håilrescä aLkaan eloao
Tli eLnthe on mLelenkiintoinen fiktLon tuote. Hån oa JoakLnlalnen
su@a lhmleeetäe Joka samenalkaisestl sekå nauttlt että trärsii e1ä-mtistä pohjattonast:l. T\rlleeaaan noutarnaan vlctorin tavaroita ttimännaJapaikasta hän qaa aikaan huvi tta'nan konf,liktin poroponrrarLlliren
eliimåinmuodon kanssa yäittäeEräiin, että viotor on saänut- lähtönääräyk-sen, Jonka oa allekirJolttanut J.tse Belgdan kunLngatar.
DleJ.nthen huvlla on teokcen avalnsymbolL. Sen portLnpieleen on maa-lattu sanat V{].I'a I}lste. }iläl.n Victor aJatteleer rEikä se huel].a
l-1oa hu oln rnu tkaa!. El.. Kultqnkla Einusta aluksr. tuntul. että nääri-teluä IsurullLnent sopi allle huorrocti. sltten käeLtLn että MeLatbe
olL.oLkeasca, että sanan trlcte soinnlgca voL erottaa Jotakln pehne-
ä.ä Ja kirkasta. f,ua agtuLn huvllan ovssta sLsäI.J-e, joutut kuulaanmelankolLan vartaan. T\rltLin rauhallLsuudon Ja hiljaisuuden alueer.lerflma oIi kerryempää. SLel1ä leLJui.
Tänä vlotorln nyetlnen tunne voLdaan tulkLta vertauakuvana elämäiinyhtpiaestä. Vlctor alkaa hengLttää samaan tahtLLn naai].man kanasa.
Blänä on huvller paikke ml,scä voL tuntea olevansa vapaa Ja onnell.L-rrelrr ..tu t t4 rlr{.n{ orr nyu! .ynkkä, :runrl llnen äu\d.la r witli trlste.

T'imo Lappalainen
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LAH I N NA TOIVEAMMATTI "

Tutor-tolmLnta käynnlstyL tåinä syksynä hitrkan myöhässä, nrutta sltäkin 1""J"rp-*r".
l(oska nåimä ryhmät ovat osoittautuneet parhalksi sisåiänaJomuodoiksi uus1lle opis-
keliJollle, päåitlmme pistäytyä yhdessä ryhnrässä vähi,in haastattelemassa. yIälcuppi-
lan hälyisestä takaosasta tavoltLmme llaIla Lappalalson ja T\riJa Klemolan vetiimän
Joukkion, Josta uskaltautuivat/ehtivät jäämåiåin nauhurin Ja typerlen kysymysten
ääreen TfIIO II\PPALAII,IENT JU}IANI LAfKKOJA Ja JUKKA ?,L\II,IILDIITO. T\rtor-ryhmään kuu-
luu poiklen 1isäksl- ainakLn kolme tyttöä, valltottavastl olj-vat kovin k1ireisLä
-Ja/tat uJoja. Kysymyksl-ä esittlvät Anja Karppala ja Heikki porolla.

Mistä keksitte ensinmnäisen kerran tuLla juuri tåinne opiskelemaan ?

TIMO g Siitä on jo monta \ruotta . . . Tiimä oLi ainoa korkeakoulupaikkat
joka vähiinkin kiinnosti. Lähj-nnä kirjalLisuuden kautta ovat
kirJastotkin tul-leet tutuiksi.

{gEA§ t No tiimä on Iähinnä tolveammattl. Katselin suunnillesn kaikki
1äpi Ja truomasin että ttinä on ainoa järkevä; mLtä mä volsin
loppueläirnäni tehdä. On ainakin kulttuurin kanssa tekemieissä.

Jt Ig(A ! l.{inu].].a o1i kaksi a1aa., peruskoulun J-uokanopetta ja ja sLtten
tämä kirJastor*roitaJa. KirJastoLssa en oJ.e oJ.J.ut töl-ssä mutta
lcylläkin opettaJana. Se tuntui oiksin mukavalta ja kirjastossa
olen wiihtynyt Euuten hyvin. Ratkaisu oIi loppuJen lopuksi help-
po, si1Iä en päässyt Sawonlinnan opettaJankoulutuslai toks een t
outta kylIäkin tåinne. Mrtta vaikka olisin kumpaankLn päässytt
nLln olisin minä tiinne tul].ut,!

{UEANE t Halusin vafinistaa pääsyn kirJastotiedettä lukemaan ja panin

-Boråsin 

kirjastokouluua kirJeen. Mutta siel1ä o].isl. edel-l.ytet-
ty parin vuoden työkokemu sta ja kaikenlaisia etukäteispis teltä
muutenkin, Joten se Jäi siihen. krpesin wain lukemaan enomrnän
Tanporotta vartsn.

Kuulostaa vakuuttavalta. f,ertokaapa tähåin väliinr mLstä päin Suomoa
olEtt€ kotoisLn ?

JT'Hå,NI

TfMO s No emxnä ti edä oonko mä
kyläs tä.

JlrflANI t Porista.
JIrIq(A ! SellaLsesta suuresta kaupungista kuin Anjalankoski. Tåihän men-

nessä kukaan ei ole tiennyt, missä se sijaitsee (haastatte1.i-
Jat mutisiwat välLin kyllä tLetäwåinsä - toim. huom. ).

TIMO JI'IG(A

mistäåin kotoisj.nr mutta l-ähinnä Jlnräs-
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Mltä sivuainel"ta o].etts atkoneet ottaa itsellenne ?

!!@: HJ.storian olen Jo alol.ttanut, eitten kirjallisuus ja taidehlstorla.
JUIIIIIT r Tiedotusoqpl, musLikklti€de Ja Jotain oppLh{storiaa tai praktis-ta fi].osofiaa.
JUKKä' ! fiedotusoppia pyrln lukemaan Jo vuosr. 6itten. stinä kii,noetaakaLkkl rr'u paitsi- sanomalehtliuorr. Jossäin vaih""."" aran ru-kea taidehi s torlaa.
Miten pitkäILe tähtäätte kirjastotie-
teen opinnoissa ?

JUIIAIIf : &rsia]-kr:un kir jastotu tkinto ja
sitten jos edelleen kiinnostaarniin
voihan sen laudaturinkin ottaa.

TfMO:Korkeintaan 1audaturiin asti !

JIIKKA: Minullakin on tähtäimessä ensi
vaiheessa kirjastotutkinto, ehkä
koLmessa rmodessa. vähåin tässä ovat
lsylLä ajatukset suuntautuneet jo pi-
temmäIl ekin.

ANJA: Rahalrisestihan se ei parJoakaan vaLkuta. ..
voitiin_todeta, ettei poJLlla o1lut pahemaJ.n aaunto- tai talousongel-miar paltsL ettei tlmolr"a vlolä olrut lainarahoJa kourassa. tampeieoli ollut ruullle uusi kaulnrnkl, paitaL Juhanillå. siirryime söuraa-waan a{hepiLriin.

MLnkälaLEen käsLtyksen olette saaneet ainejärJEstii UDKIsta ?

JIrHAlilI r Se on suhteellison aktiiwinen ...
TIMO: KylJ.ä sen hommat on aika hyvln selvitetty.
Oletteko rnieJ"estiinne tar"lreeksl töimänneet sLihen ?

TrItIo r No meillä gattuu olemaan IIDKTn puheenJohtaja tuto::'etäJänä ...
Hyvä onl kertokaa sitten mielipi.teenne tägtä tutor-homnaata.

ff,Mo r No ei siitä aLnakaan haittaa o1e ollut, Joskaan ei niln trrrveäs-tJ. hyötyäkään., Ersinmäinen wiikko Jouduttiin o ttanaån ltse sel-vää asioieta. ( Tå*rain haastatteliJat heti selittelenäar-tIir.äi]laiala syitä - toim. huon.)
JITtrKA ! Hyvä Juttu muuten, mutta myöhäe tyl" tosLaano

Joko uekal.tal.sitte anrLolda laLtoksme opetueta ?

TrMo t sanoisin, etter. 
- 
se ihan ole vastannut odotukar.a. orr tuntunut ko-. vin yl€ialuontqiselta, sekä peruakurssLlla että tl.edonlantel asä.Mitään varsr-naisestr. uutta ei ole i"ri"t-"riio. -(iäiä"." ounoin kolmas opLntoviLkko - toim.huom. )

JITHI.NI r T\ro on Lhan totta.
{rxIA t EgLm. tiedotuaopin penrckurssiLn verrattuna on pienl tasooro.

tl.edo-tuaopiasa on pqrgmpi ote alaan kuln kirJastotieteescä. TiLe-donrähteiden harJoi.tuksät ovat rcyiie -ouiein- ffii;;i;- -(nuutkin
nyökyttelevät ) .
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Ulltä tuntuu laitoksemre ilnapiLrl yleensäo Jakcaako tääl1ä ol1a ?

JUHANL Jaksaahan tää11ä:

!Et{l a Vanhemmat opiskeliJat ovat oLkein mmkavia, ovat kivaetL suhtau-tuneet. . .
Geko tei1lä s61J.ainen tunae, että opettaJien luokse vol mennä itran rra-paasti kys el omäii.n ?

.@r {!WI Ja l[[§A (nelkein kuorocaa) r E:i el...ei oIe olIut asioltakaan.
( Iholttlvat trctritenkin tletävåinsä laJ-toksen slnutteluperiaatteesta ) .

Liotteko osal.J.istua Taksvärkkiin lokakuun 1opu1J.a ? ,

TII{O: &r oJ.e m:iettinyt asiaa . . . elkös sl.inä o1E kyslmys Joatnrn po1ruJ.ar
tukemises ta ?

JIJICKå,: .A,ikomus on jolJ.ain tavaJ.la osallistua, rmrtta miten,
epäs eLvää.

t-

sre on vielä

tLukaksL.
Tampereel-

IIm. SelvltysaLnei e to on tosiaan palkallaanr Datä oletteko ehtLneet. mu-
kaan mlhinkään hamastustoimintaan ?

TIUO: Judo. Siinä tuntuukin olevan tarpeeksi, menee Lukuaika
Sinä Juhani o].et tiettävästi eloktrvahuLlu. Joko o].et tää].].ä

Joko olette ratkaig§€et souhteenne
Timö ainakin on aLustavasti o].].ut

J.a päässyt asiaan kitnni ?

JIrHt lil-I 3 Joo joo, lsy1lä tää].lä elokuvahoma on aLka yliyoLmaista verrat-
tuna esimerkiksJ. sellaiseen pLklorkaupunkiin kuin Pori, vaLkkei
si elläkäåin niin huonostl snää nykyisLn ole, lorn kunnankLnoAln tu-
].i. Tää11ä el" edes kerkee kaikkeen mihLn haluaisi;-.

JITKf,A t Monroegga on vannaan jokainon ...
E4täpä tuo kLrJal-J.Lsuuspuoll ? KLrJastotieteil.LJöiden kuwitet.J.aan ole-
van kiinnostuneLta kirjoista ? I(alkki nyökkäJ.leviit tnyöntä.trästL nutta
malni. tkaa vähän tarkemrLn.

TIIIO r Sain UodLanon VJ"J.Ia tristen vLLm€ Jouluna Ja pidin sf.itä niJ.n pal-
Jon, että J.uin sen kahte€n kertaan.

JITII NI! ViLmeksi olsn i].meisssti lukenu t Dickensr.n Ol.Lwer Tsl.stla JaEltzgeraldin Kr:ltahatun. Löytyivät kotoa hyllystä.
JLTNNA: Luin rrilueksi Kemalin uuaJ.nman, mikäs sen nimi nyt olikaan, jos-

kr.r s syyskuua alussa. Sen JäJ.keen ei olo pal.jon eblinytkäEtn.

Luetteko lainkaan dekkareita tai ilrli-
ta sellaisia, joista kirja.stonhoitajat
n ei sala tykäti{n ? ^

JUHANIT Minä Luen lsyllä; Ralmond
Chandler on mielidekkarikir-
jaiLi jani .

(tfmo ei Lue dekkareita. )

JUIfi(A: Joskus sairaalassal kun eL Jak-
sa ]-ukea raskaita. Dekkareita
voi Lukea kesäJ.lä Jo ssain ruo-
hikoLla ]_ähi en . .'.

Laa j empiin opiskeLi. jarientoihin ?
kiinnostunut ASLII,SANAn tekemisestä. . .

kunnolLa miettiä.

Klemol-an TuL ja,
tu tor-rlrhmåin
tolnen vetäjä.
( suussa on
kynä - toim.
huom. )

JUKI(A: EL sitä oJ.e vie1.ä ehtinyt
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Orrko teillä vJ.€1ä seLlainer-r !ynn9, ett-ä o].ette todella uusLa opiskeli_joita, joilla on palJon seJ-yltettåvää ?

JUHÅ]'\TI: No kyJ.Iä tässä itsensä aika uudeksi tuntee;
TrMo ! Minulla on suuri epäirys, että tässä va1litsee sellar.nen turrnelåihimmiin vuoden, ennenkuin pääsee kunnol.1a sisäIle.
Toivotaeim että tuo tunne wåihltelren häviää. si ote hauskaa o].€ Jatku-vasti Ja ikuisesti uusi opLskeliJa. filtoksLa teille.

Tåimä haastattelu tehtiin ilman tutor-
ryhmåin vetäjiä, mu tta plrysimme vieläjäLkikäteen kornrnentteJa Mal.lal ta , Jokasaapui sopivasti paikaJ-J-e tutor-lasten
häirryttyä.
II{ALLA: Ne on ihania .
Kaikki ? MALLA,: Joo. Drrnä tiedä onko
niill.ä kivaar outta muLl.a on aLnakin.
Tää on oLlut hyrin antoisaa, koska mä
oLen ekaa kertaa tutorina ja ta juan
nyt, kuinka monesta asiasta onkin voi-
nut oJ-Ia tietiimättä koLme \rLrotta I

MUSIIKKIVIHJEITA !

JoLllekLn aslasl'NAn lukiJoLJ.le on.voinut tulIa selLainen käsitys, ettätää1lä toimituksessa eL iätitetä tl.ppaakaan sellai sästå--kuittuirrihaa-rasta kul-n MUsrrKKr t Täydellinen väårinkäsitys, iota oikoakeeme eeu-raavassa ruu tamia vihJeitä ns. vaka.ran (waatatolrtÄ hutera ) . m:siikin ys-tävil1e:

( eaitykset yJ.Lopl.stol.la pef-jantaina kl_o 19.3O ja J-auantaina klo IJJO. OpiskelLJahlnta vaj.n !r-)
11. ja 14.1o Bashmakov, Li,szt, SLbellus ( Sinfonia n:o 6). Dianosolis-tina Alekåei Skairrovskl Neuriostolift"itå. -' ' -
27,-. ia 28.'1Q TsaikovskLn sinfonia nro 4
1O. Ja 11.1'l BeethovenLn vLulukonsertto Ja Sostakovlt§ln sinfonLa nto 10.Yiulusolistina on LLana Iaaiadze.
T-ampegeen _Sgn geryatoTio s sa eJ.J. nnr sJ.Lkkiopis tol.!.a Lundel J.nLnpoJ.ku ?,than PlrynLkintorin vierossä tiistaLsl.n kello 19.30, pääsyffppu 5.-.
1 7.1 I Kitarailta
24 .10 vi,aldi_ir-ta
31 . 1 o varsovan kamariorkesterin konsertti
1.11 Pianoil-ta, Peter Schmalfuss
7 .11 lfLLliam Dyerin huiluiLta
Kannattaa, varmasti tulla kuuntef-emaan.
litäpaitsi,, ioudut sinä tsritenkln joskrrs
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MIKA ? M ILLOIN?TAKSVÄRKKI -78
M IKSI?

&rnen muinoin taksvärkkL eli
päivätyö merkitsi maatyölälsen
isännälleen tekemää orjatyötä.
Se oli vihattu Lisärasitus.
Onneksi tåimä nykyinen yhteis -
kuntamuotomme ei enää tunne
selIai sta taksvärkkiä.
Mutta lin:ka lienee ollut se huu-
morintajuinen ty5;ppi, Joka kek-
si antaa nimen Taksvärkki aLvan
toi senlai sell-e päivätyölJ-e, jo-
ka Suomessa toteutettil.n r lonna
1957 koulun rakentarniseksi Pe -
run intiaaneiLle. H>wåin nLmen
joka tapauksessa keksi.

Peru Mosqrnbik Vietnorn Chite
Kansainvälinen taksvärkki tote-

utettiin Suomessa myös vuosina
1969 Ja 1971 t joJ-Ioin kerätti.in
tukea Mosambikin vapautusLlike
tr''RELIMOLLe. Seuraavana vuonna
oJ.i sitten tuo unohtumaton Nguyen
van Troi-keräys, joka tuottl Suo-
mesta miljoona markkaa lastensai-
raalan rakentami.seen pornmitettuun
Vietnamiin. Vuonna 1974 o1i tuen
kohteena fasistLjuntan vallan aLla
kärsivä ChLle.

Vuosien ta§aisista sol-idaarisuus-
kohteista ktruluu tåinä päLvåinä sekä
hyvää että huonoa. Mosambikissa
rakennetaan sLirtomaavallasta väpåu-
tuneena itsenäistä yhteiskun taa JaVietnam saavutti voiton raskaassa
sodassa ylivoimaista hyökkääjää väs-
taan. ChiLen kehitys on ktrlkenut
kohti Juntan kaatumistar BUtta vie-
Lä tarrri taan työntåimistä,

Miksi ei toksvörkkiö Suomen
köyhien iq vqmmqist en hyvöksiJJ

Tåimän kysynyksen esit tåimi seen saa
meil]-ä tottua aina kansaipy61isten
so l idaarl,suu skeräyst en yh teydes sä .
Kotimaamme työttömät, köyhät ja
eri, tavoin vammaiset tanritsevat
myös apuamme, mutta Jokainen tietää,
kuLnka moni Järjestö Suomessa kerää
näLtä avustuksJ-a, kuinka usein tosL-
asLassa vedotaan suomalaisten hyvrän-
tekeväisyyteen omien kansalaisten
auttami seksi .

MITEN?
91tä paitsi meiLl.ä on perustus-
lakL, joka tu::rraa kaikille samatperusoikeudet. Sen toteutumatto-
muu s on to s ia sLa r BU tta täytgr
ol].a todeLla ti-etämätön maaLlman
asioista, Jos asettaa rinnakkain
Suomen Ja' ChLlen tai eteläisen
Afrikan.

Kuinka paljon pLtäisi puhua Jakertoa näiden kaukaisten mai-den
ihmisten kärsimyksistä, elämästä
vallLa alkeellisLmpiakaan ihml-s-
oikeuksia, ennen kuin ta jutaan
asioiden suhteet. MaapaLLomme on
yksL ihmiskunta, nurkkattuntainen
itsekkgrs ei vie kehLtystä muual-
le kuin taaksepäin. '

0nko solidqorisuudestq mitöön
todettistq hyötyö

Me emme voi suoranaisesti auttaa
kaukaisLa ihmisi-ä r EUtta kansaLn-
välinen sol-LdaarLsuusr on se pttkä
käsi, Joka vie tukemme perille.
Jokainen Vi e tnam- soLLdaari suu s-
lLikkeessä mukanaollut muistaa ssn
voiman, Joka kasvoi kaikkiaLla maa
ilmassa soLidaarisuudesta tuota
kaukaista maata Ja sen tuntematto-
mia mutta samaLla Jotenkin tuttuJa
ihmisiä kohtaan.
ChiLeläiset ovat Jattctrvasti koros-
taneet kansanLnväLisen tuen suurta
merkitystä. Se antaa volmia vang{--
tuilIe Ja heidåin omaisilleen, ja
se murentaa pohJaa, JoLIa Juntanvalta l.epää. Vapaana maailmalla
lqrl"keva LuLs CornraLan on e1ävä esi-
merkkL työmme tuLoksell-l suudes ta.
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Eikö toksvörkki ole
potiittisto toimintqo?

KyL1ä1 taksvärkkiLiike on po -liittinen liLke, koska se suuo-
tautuu seLkeästi imperialismia
vastaan. Muttar yritys väittää
taksvärkkiä puoLr€poIii t ti s eksi
on tuomi t tu epäonni s tumaärt.
Tåinä vuonna on Suomessakin rltr -kana laajempi rintama kuin kos-
kaanr uusina jäseninä ovat nuno
Suomen 4 H-liitto, Kirkon nuori-
sotyön keskus jne.
Presidenttimme Urho Kelckonen on
myös asettunut tåimän po1.iLttisen
taksvärkkiliikkeen taakse suos-
tuma1la sen suojelijaksi.
SoldaarL suu sLiikke es een o sallL s-
tumLnen on sydåimen ja jär j en
asia. Välinpitiimätön näistä
asioi sta voi. oLla vain sulkemal-
].a kaikki ai s tinsa täLtä maail-ma.L-
ta.

Miten jo mihin toksvärkin
tuotto köytetäön?

TaksvärkkL tuo to].la on tarkoi tu s
ostaa:
Namibian vapau tu s jär j estö SIfAPO :
LL e koulu tu s tarsrLkkei ta ,
Zimbabrren Isänmaalliselle RLnta-
malle koulutarvikkeita,
DteLä-AfrLkan vapautusliike Ä.NC :
I-le painokone,
1isäksi Chilen vang{-ttujen ja ka-
donneitten ornaisil-Le oh jataan tu-
kea oikeudenkäyntikuluihin ja or-
voiksi jäåineitle lapsi-l-te.
IhLkki tuki on humanLtääristä,
Jääpä siLtä huomattava osa Suo -meenkln, koska osa hankinnoista
tehdäiin täältä. Varo J en perille-
menosta vastaa elLnr Jossa on edus-
tajat mmo äy-liLkkeestä ja kirkos-
ta.

MITEN TAKSVARKKIIN OSALLISTUTAAN
vaihtoehtoja on monia. Tärkeintä on osalListuminen, ei kerätyn rahansuoranainen määrä.
pÄrvÄrrö 

-suorLtetaan joko.2o.1o tal 2?.ro ja sen tuotto (suosituspark-
ka on 20 markkaa ) luovutetaan solid.aari suu srahastoon.

i@ PALK+A on..tarkoltettu niille, jotka ovat ansiotyössä Ja se onnlmensa mul<aj-non suoritus solLdaari suu sraha s toon.

@Ir'jaetaan].auanta1na21.1oopiske}ijavoiminympäriTampereen kaupunkia. TähåinkLn voLt osal1iÅtua.
r'tpl'sxEniiys pyörii taksvärkkivilkolra 20.1o - 27.1o Ja slr-nä tarvitaansekä llppaan pltelijöitä että kolikoLden luovuttajia.
sÄvErl-r.,q'Hg+T, radiossa pyöriwät koko lokakuun ajan takswärkin hyväksi.Låihetä radloon toivomus Ja haaste ysiävä11esi. Näin takswärk-kl" IaaJ enee.
I4PKsn 

"S'Ksv4RKI(ITyöRffiMÄ 
kaipaa myös apuasi, sillänön puuhaa riittää jo n],.t. IlmoitustauluLta näet

sinulle tullaan kertomaan taksvärkistä myös luennoilla ja ilmoJ-tustau-Iul"Ia. Seuraa asioiden kehittymtstä Ja osallistu itsekin.
§uomen Taksvärkkitoimikunnan päätawoitteeksi on asetettu!
PoliittiseTr- moraalisen Ja taloudellisen tuen osoittaminen Chl-len jaet61äisen afrikan kansojen taisterulle wapauksiensa Ja oikeuksi-ensapuo1.esta.

Aseta sLnä oma taksvärkkitavoltt eesi.

UDK:n hallitus on haastanut lcirjastotieteen ja
] informa'biikan laitoksen opettaiåt mukaarn taks-värkkiin tunnin palkka-keräykseen.

kaikenl-ai sta käytän-
rlrhmåin kokousaJat.

H AASTE
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JULKA SUSARJA MYOTATUULESSA
eli mitä uuttq, Morkku "Chief " Merirqnto ?

ttKiitos kysymästär jotain pientä kylLä orisL j ft

Kirjastopalvelu on l evi t tänyt
numeroa kir

UDK:n tieteeLl isen julkaisusarJan
kolmea ensirnmäistä astoihin yhtenä pakettina. väi kuinka?
'Kyll?, , tällainen ka,ava aukesi tosiaan kesäUä Ja tLlauksJ.a tull.peräti 108 kappal.etta. Sen seurauksena Jourluimle ottamaan kahdegtaenslmnäLsestä numerosta uudet, korjatut lisäpainokset. m-a' eyksynuutuus ell Dr JofoskettLn pen:snäkökohtla luoi<itukeesta Lnformatrikanvälineenä on JuurL tullut painosta.t
LaitokseLLa kiertää
tanut kLrJeenvaihtoa
Kerro totuus j

hel1ittämätön huhu,
Ltsensä Foskettin

jonka mukaan olisit harras -
Ja A. I.MihaiLovLn kanssa.

rr{lkoi tåimiin sarJan vastaavana toimitta.lana hlrvittää. kun el ollutnltään julkaisulupia käåintitmir.mme artlk[eleihLn ja niin -äir -""rrGr.-
tawa mLeri Ja väsättävä kokoon klrJeet erglantir.n Ja Neuwostoliit -toon. vastaukset tulivat yllättäwån nopeisti ja mita ilahdu tta.ninta,slsältäe'. ystäwäI1lset Julkaisuluvat, kå:innöeiåeolta Ja - kLrJoJa!'r '

HHCTI,ITYT HAYtIHOff I,IHOOPMAUI,IH (BIHHTH)

A,qpec peÄaKqnn: Mocxna, A-219, Ealruircras yJr., 14

t{, "/ ('ry b3/

Library
l1-13 Ridgmount Street, WCI E 7AH

Librarian: D J Foskett, MA., FLA.

Itry d on oy BaiiaeMr,iii r,0clloÄm$ iileprpasra !

llarkku }Jleriranta
ltrd.itor - in Chief
AnttiKorpintie+810
00600 Helsi-nki 60
Finland.

TEL: 0t-637 0846

May lrth TB

\
\

t\

Markky Meriranta Esq.,
editor-in chief,
Antti Korpintle l+ B 1.0.
oo5oo Herslnki 60, '
Fi nland

Dear Mr. Meriranta,

Yours sineelefy,

,u

rttt ( I

Thank you for youf, t"taul_:a, ApriL 
-2gth 

telling me Ebout your proposal to publishthe new Journel. I m very happy for Vo" to-r:" ny article froE the Internati.onal
HftäJ@3i§r vatcn-vou nänai;":,ä: 

-i.'rä"i.r.., 
itens vhicb you ralrriGTi-
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:{p-: :l++iir.1ue3 täseå1 rröe A.r.MLhaLlovLn läheträmän ki.rJeen auo'en-noka€ar t'4fi/oisa herrra lreriranta. vastaukcena kLrJeeseenn e' 1 6. 5. 1 97g
llyui!?t, että minä Ja työtoverlni anname TeLJ.le lurran ..lul.kaista ar_tikkettn, Joka on ilneetynyt julkaisussa Mr.D tro-(M;;C,"å-itTtir-täi_mLttamassann€ periodl Julkaisussa llman nitäåin talouderLLsia vsrvoLt-toita.
se, mitä kerrotte Tampereen yr.1opl6ton valkeuksista on täysin lmmär -rottävää. Kun aloLmme työrrne Mo skowan ylioplstossa Iuk,rruänn;1g6i71965 oLL rneLlläkin euuria ongelmia opintomateriaalin hankkimlsessa.
Pr+s- työloverelstanL r R. s. GilJarevskl, arkoi rrNESco !n tor.meksiannostatutkLa tätä kysyrrystä v. 1924. Alnelsto soveltuu sekä opetta.irue ettaopJ.skeliJoj.lle. Se Julkaistiin wenäJäksi 1974 Ja p""r"i"i iäii. Ånå:tän tetlle englantl"laisen käännökeen aineisio"i" Layt"tiewatsr harkin-tanne. rmrkaan. r9lrJa antaa ruvan Julkaista sen haLu;aasarule nruodossaScopyright on IINESCo:I1a, Joka on antanut luvan julkalsta aineistoaani]-man taloudel]-isia velvoLtteLta.
hl'kseen 1ähetåin teilIe lahJaksJ. vi im ei aLmriin kirJamme Ja en8rannin-kielLsen tiivLste]-nän sLitä.
T9lvon menestystä JulkalBullenne Ja infor:matll"kan opetukselle suomenylioplstolsse. vilplttömästi teiaän, lnstltuutLn (trNrrr -totm.huon.)JohtaJa,, professori A.IoMl"haL].ovt . i

No 
. se_-kuuloeti lupaalralta. xirJaatolehden takakannessa LlmoltgttiLn,että KirJastopalwelu JulkaLsee ReiJo savolaieen 8radun K{rJastotiedetletoenä erlIllsenä kr.rJana. §r. kai JurkaLsuaaiJalrame än tämiinkanssa mltäåin tekemistä ? -

rNo tava].].aan on. On nLmLttäin sovJ,ttu, että sadme ReJ.Jon kLrJanmyös JulkaiaucerJaan nuneroksi 4 3a vråtapä huomattavan halpa.an hin-taan levitettäväksL. Tåimä olL mer.ile taloirderlisestr oirttåi; ty'tratkaieu,, siIlä eräässä var.heessa harkr.tslnmo aen 3uitåi.u"-orarr"ku stannuksellamme. rl

Kentältä
nottunut
piirL ssä

on kuulunut JonkLn verran nurinaa siitä, että sarJaLiLkaa informatiLkan puolelLe. MLnkälaisia alheLia
on pai-
on näkö-seuraavaksi ?

nrämä. asla. on kyl1ä tiedostettu tolmituskr:nnaega. Tarkoitus on alrranväu.ttönästi suorittaa_ IwgeLy rusnnol,lla i" .""ir"l-Jotia-rarrrnmeselville väli t t ötriin JulkaLsutarpeen. Tämä kostee eel[ä-åpi"tåll.3"1t"että opattaJJ-a. sL ore_ tarkoltus, että toimitusrkunta vfsii paattar-si Julkaisuohjelmasta. LukiJoillehan näLtä tehdään.
thorl RelJo sawolaisen gradun Järkeen on olrut tarkoitus käsitelläseLlaisLa aiheLta kr:in IerSastotLeteen ja informati{kan suhde, T:r, e-teellinon komunlkaatio, Avain kirJastotieteen Ja rnrornaiiirca! Jul-kaisul'hLn Ja keskeisiin teokeiin, iiedonrähteet Jae. u.[iå ei olepuraa aineletosta, vaan rrar.keus on tärkeys JärJesiykå"r, peatie.rgessä.r
Kuinka
Joudult

olet henkilökohtaisestl kokenut tåimåin sarJan vastaarnruden ?siihen aika y1lättäen ?

ftHaa'ste on ollut todeLla suuri. On ollut suorastaan paklto perehtyätieteenaLaan Ja rm:ihlnkin asioihin aivan uudella tavalla. Opiskeluon tuLlut kyLLä kaikLn puoLin miel-ekkäänunäksi. Erityf sen rohkalso-vaa on ollut sarJan hyvä menestys ja sen saama tuki opiskeliJol-denkeskuudes sa.

Oeko
mälLä

slnuLla sellainen tunne,
tähtäimelLä. Luuletko,

että tämä horuna
että voimavaramme

kannattaa myös pit€E-
riittävät ?
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rTilannehan on selLainenr että
meLll-ä eL ol-e omaa' tieteenalaJul-
kaL sua. Tämä UDK ln sar ja korvaa
osLttaLn sLtär rutta ei tietenkään
riittävästi. l,tutta olen vakuuttu-
nut siitä, että sarja paikkaa tär-
keää aukkoa joka tapauks€ssåo
Ideanahan tässä on ennen kaikkea
aktLvoida opiskeLijoita tieteen -
alatyöhön ja vähentää sama1La si-
tä turhautuneisuutta, mikä heJ-pos-
ti synty5r nykytiLant@ossäo
&1 u sko, että oL ernme vieLä säävut-
taneet edes lopullista LaaJutta,
niin paljon on käyttåimättömiä r€-
sursseja. Nyt on lähdetty käyn -
tiLn, nrutta parhaat tul-okset ovat
varmasti vielä edessäpäin. TarrrrL-
taan vain useampien oplskeliJolden
ja opettajLen mukaantuloa. tr

Vuoden kututtuo Attitoon
Jo kauan ovat huhut Ja epänääräiset Jutut klerrellest ].altolcse-lla siltä slryctä, että
valtuusto tokl kevääI1ä'päätöksen rmokr:ata yllopLstolle 1s. ATTIIÅN konkätehtaan tl1at.
Huhut ovat kosksneet IähLnnä sl-tä, kuka Attllaan muutta.a Ja m1lloln. VoLnme nyt tarJo-
ta Aslasanan lukLJollle lLevltystä tuskalsoon epätletoLsuuteon. souraawat tLedot ovat.
peräisLn ltarJatta Olcon ystävä1llsectl käyttöörnme luornrttamasta alnelstosta, Jonka toteu-
tumistfldonnäkölsyys on h5rln låihoIlä sataa.

KlrJastotleteon Ja LnformatLLkan laltos muuttaa Åttilan taloono Murrtto tapahtuu enal
kesåinä, elL syyslukukausL lgTg aloltetaan uusl.ssa tllolssa.' Laltoksen uusi slJaLntl
tulee olomaan Attilan nelJåinnessä maanpäälll.sessä kerroksesga.

Samassa kerroksessa stJaltsoe naapurluamme psykolog{.an laltos.
Laitokselle ttrloe omat huonset JohtaJalle, lohtoreLlle, assistontllle, lcansllalle, tun-
tlopottaJillo yhteinen Ja Ilsälcsl 27 

^Ztn suurlnen käslklrJasto-aemlnaarlhuone Ja varas-
totilaa. KaikentcaLkklaan neliUltä on 276,
Laltokson Llnroltustartlrrr.lls orrrrarattu rrrnsaa.stl- tLlaa, or.J.tyLsostl UDKtlle, Jonka t.ap-
pusot tttnnstusti ovatkin ns.{ vLt'aIl.lsla t.leclotuksla koolct<aarrrpla. I{C Ja liah.rlo stJalt-
sovat l<yllä sarnasea lcerroksos.sa, mutta psykol.oglon puolella. Sallinovat ktrLtonkln nJ-J.-
den kiilrtön.

NelJännessä kerroksaesa eL sj-tten muuta olekaan, s{11ä kaikkL
ottamaan rauLsta kerroksi.sta. Vildennessä kerroksessa löytyvät
metlle tarkoLtetut luentosalit Ja harJoltushuoneet. ?äälrä on
Dor kooltaan 16 m2, Jonne IIDKtkr.n on J.trvattu osakkaaksi.
Ja Jottol asLa olisi l.llan yksLnkertatnen, silrrymmo kakc{ kerrosta alaspäin. kolmanteen,
Joka on klrJaston kerros. Tää11ä sLJaiisevat tiedonhalarkokoslmat Ja yksl klinteä ryhmä-
opetustl"la rnellle tiedonlähtelden harJoltuksiln yrnsr

Nltn odotettu aela ln-rin mrutto pol-s C-sll.ven käytävåinpätkäItä onkln, el se ln:Ltenkaan
ole ratkaLsu laitoksen resursslongelmlin. Ei odes tilaongelmll-n, vaikka Jo näistäkLn
tLloista on MarJatta Ol<ko Jorrtunut tappolomaan kovastl. Irltkäli laltoksenrmE saa välttä-
mättä tarrrltsemaansa uutta opettaJatyövolmaa, ei uus{Ilo thmlsille o1e osoittaa. omia
työhrroneita. AineJärjestöhrronoosta on tlDK tletysti ilolnen, vaJ.kka olisikln toivonut
sLtä samaar kemokseen lnrln laltos. sama koskee tietystl opetustlloJakln. No, plussa-
puolelle voitaneen ].askea vie].ä uudef kalusteet, Jotka on tlettävästi luvattu.
Ehkä on hyrä kertoa, että MarJatta Okon mukaan toteutunut ratkal§u on monia kertaa pa-
rempl. lorln ae ,kautrest ehdotukceti;Jolta mel11e alkqql tarJottLln.t Dt wol ofla wetä-
nättä muuth JohtopätitUatä,, lnrin cttä hentolnon on anrostukrornme yltoplcton pltr{.ssä.

opetustllat on Joudutåu
soslologLen huomasta myiJs

myös aLneJärJestöJen buo-



Puheito, puheito, missö vittot ?

.kan tlet"oll1@ poh<lltttln Ilolslnglssä29..9"t 978 Plo =o, Jonne o11 kutsuttuedustajat rnyös Laitokseltammo (I'larjatta_ lkkå), ]tr_rJastotehrJes;5-(§ådii--N,r;;r"t;-ir;:
f:.1:ry]l:t::.: !}|":nS rornuraineni l" uoxi.lå (;;,3;i-i{å',n.., r,rarkrcu Merr.ranta, Rer.Jo
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Savolalnen ja HeikkL Porolla),
Kokoukson eräåinä pohJapaperina olL UDKrn kevääLlä Jrrlkaisonra tleteenalaJulkaisualoite.Keskustelu rönsyili kuiterrktn mrtihinl<ln suuntllnr,irita osoj.ttl osaltaan sen, ottä ei ol.ehelppoa yksiselltteisestl nräärJ.teLLä tleteelllsån julkaistrn tarpoita täIIä alalla.
Keskustel-ussa nottsl esll1o .ioultko rrrellco kummallisia ja UDI(:n edustaJien mielostä kestä-tttättömIä-argumontlg!" tietoonalajtr.l.!<aisun perustarmtsta vastaan. rsiläitfln mm. että U-DKrntokemä aloite on ltiar:.YksttYt@-t3in9tb i"atå-.i.it:i-rått"iriin pitemmä11s keskustelta,I\'thuttiin myös optskeli;oi?en ucrrinrl.s'äiheoeta jul-liaisutoiminrra."år, r opisl<eluun kuulu -vasta rrtoorlannälästätt jossa ei sai.si lctritenkaan monnä Liian pitlcii.lle, talkoohengestä.,
Joka lnrkoLstaa hstken ja ktrol-oo sitton. Hivenen as.iallisernpia näkökotrtia ollvat viLtta-mlset vähäisl-ln ihrnis- ja raharösurssel.hin, mutta kununalllnon taas välte, että uusl jrrr-k?i"Y kllplrrrgl .entlston kanssa lukiJolden suosl-osta Ja tästä s11rstä sen penrstamlnenolisi epäilyttaväa. -

Mlelestämme on toslaslap että tälla.lseen Jurkaisuun eL rto_I.ä ore ol-ornassra suurta koti -malsta tarJontaa, mutta kuten llarJatta ok-icoktn totosi, 1;fi;";;;;;i;. sitäpaitsl rneir-1ä on paikattavana suunnaton wuosion aJ.kana syntynyt åtrkko uLkonrail.La syntynoen arvok -kaan alnel-ston kohdalla. UDI{3n oma juLkaisusarja el .silhen milråiän ykslnään p1,sty.
Ylläolevista vastaväLtteistä huollmatta kokouksessa ttr1l osille painavia sy1-tä kirJasto-tletoen Ja lnformatLikarr orrarl tioteenalajulkai"r, p.roi""t"1 rn\rij5,nuiJen hrin UDI(:n e«1:s-tajLen esittiimiinä. Toclottiin nun., ottä taryltse,r,r. l.,.rruafitsen tiotoelli.sen juJ-l<aisu_foon:mirrr myös tioteellistii lioslcustolua varton. On o_lomassa J-aa.ja;,I<ln tan,etta viiliträätl-etoa pltkion, KirJastololrteen Ja Signurniin sopirnrrbtoml.on artikkg-leidorr muo<lossa. omaJulkaLsu lcohittäIsi myös vaLnlutia ktrJof ttaa ullcomalsiln Jull<aisuilrln. Jussi T\ror:rnaaki.teyttl opislceli joiclen ni.ikölcrrlman seuraav,asti :rrlle tarrrltsemmo Jatktrvasti. tul<avanrpl-a teoroettis.l.a porrrstelta sekä opiskelussammo ettäsen Jiilkeerl ammatj-ssa toimiossatrmo. rri rlitär Jos it"ar Ja sen tarpäet johdettran val.ntt'etystä ammattiltäytä-nnöstä. T.iodo pystyr ennalsol-maan kohitypsen Ja siten palvelernaananmattil<äytiintöi.i.. Nuol'on tLotoenalan kail<lnpttolisen tulcemisen tarrre on moille selvää,mutta y,htåi solvåiä on, erttä vastuu on yhtoinon.l

Kokoukssssa tull esiLlc monl-a multakln kJ-intot.sLa asLolta. llarkl:u Komulainon Klrjastopal-velusta mr:istutti siitä, ottä KP on klr.jastoalan JiirJestöJon (paitsi uOxi") ";ni"i.r"- l"näi11ä on valta Ja vastuu kehittää scn nykylsin hyvin v .ij.r"iän'ba julkalsutoLmLntaa.
Drillisen tleteonait-a^JuJ-kalsun liorvaajlksi esitettiln mm.. erillisLä slgnumiln Ja KirJas.to-lehteon 1ij-tettäviä sr.ipJ.entonttejar rnikä tociettlln riittåimättömätisi, joskJ-1 mahdollisokslEsitettil-n myös, että Signumin rnuotoa Ja sisältöii muutettal-slin tleieänalajulkaisuä väs-taavaksi, mutta tälIainen ajatus kaa tui jo slihen tosiasiaan, otteL yh<len jär3eston leh-ti 't'oi toimia koko alarr Julkaisunar
Ikävlntä tässä kokottksossa oti totleta sor eitä vaikka myönnotäiin tleteenalajulkai.suntarpeollisutlsl serl t:rkarra oL tunnu ol.ovan suurtak.aan lnnostusta. Vaikka onrrno ottalslvertail-ul<ohdaksl oplslcelijoiden hurntahenkistä tallcoomoinlnklä, tuptuu käsittänrättömältä,eitä oman iuikalsun tuahdottomuus porustoollaan ensisijalsesti ta1oud.eLlLsLsta vaikeuk-sista käsin. Eli kuton Jussl totesi:rr'l'alouclell.irrorr lama synnyti;ää myös honkistä 1amaar.

vilpyy



16

KESAHARJOITTELU -
eikö jotoin qto topohtuq!

Monet kirj astotie te il ij ät saivat viime kesänä tuntunaa tulevaantvli|önsä harjoitter-emaila maamme rir jästoi""å. syri"v"-trrii"o o,voitu vertailra kokemuksia sekä kartöittaa p",itiäitå--;å-iä"ou"o;".
Yhtenäisten ohjeiden puuttuessa harjoittelun taso on vaihder.ruttänäkin kesänä eri kiijastoissa. r,uönnolrisäsii-myöä tirjåstonk9!g v?iStlttaa. harjoitielun monipuolisuuteen, s:.tiä'ovätåän estm.maaKuntakr.rjaston tolnintamuodot moninaisemnåt kuin jonkin kun-nankir jastoa. Käytävi1tä koo ttuj en mie:- ip:.täi,ie;;;kä;-- j"""1,
suurimmissa ilirjastoissa harjoiielreet ovat yleisesti otläen ot-leet tyytyväis1ä. Harjoittelin monipuolisuudän ovat taanneet Kir-
11: to*Ti ortlel i i an. tyr*ir; an poh;ai ta :.aaai iut - 

rrä"; ö itGiu"rrjår-mat. Tosin monesta kirjastosta, esin. seinäjoen ;a fli:.himäen [ir-jastoista' puuttuu vielä etukäteen laadittu-har..iöitteri.iän viix-ko-ohje1ma. Moneasa paikassa ohjelmat o" pär.o"iä-iååaitiu-uenai-
lökunnan kegälomien nukaaa, iotön saattoi joutua heti toiselrahar joitteluviikolla oplnto-oiastolle.

|filipligh?Iioitteliia on vielä monessa paikassa vain kesåsijainen.Hal hyLryttää ia porkee kameraa tai par-in päivän opastuksen- järkeennoitaa ehkä lai to skir j as to a.

Harjoittelun keskeisiä ongelmia yhtenäisyytten puutteen ohelra onpalkkaus' gen osoitti m.yös tåimä kesä. Toiiet kirjastot maksavattoderra parkkaa iltatyökorvauksineen, toiset per[aa harjoittelu-
pplk?T. .Samasta työstä harjoittelija' tappeenrännassa sai .lZ4g nk/i(k (:) Ja barjolttellja l(emissä n. 1800 mk/kk. Iieteellisten kir-
Jastojen- osalta palkkaus parani ilahduttavän yhtenäisesti h. 1600
mk: aanlkk.

MISTÄ SOVITTIIN
KEVÄÄ N 1978
HARJ OI T TELU K OK OUK SESSA

Kesä 1 978 osoittir että wäliharJoitterukäytåinnön uudistamista tarvl-
taan edelleen. KevääIlä toukokuussa pLdetyssä harJoltteluohJaa.Jien
kokouksessa Tamper:eella vritettiin ruoaa tåtre p;hi;;: -p"it"rr" 

"rreduetaJLa n. lo klrJastosta, kouruhallr.tuksesta, kirJastonhoitajaril-
tosta, laitokee@e opettaJakunnasta eekä tletenkin IrDtr t sta.
Keskustelussa tulivat esille nrm. s.uraavat oneelmat r harJoittelun pr.-tuus (onko nvsrJ.sclräiin aopJ.va, pitra-""i-rvnv:'iffii""j"iiiår"" sljoit-tuminen kesään, Joka on r epänornaaritr Jakso tcirSaåto tyässä, kir3asto-lautakunnan työn aeuraaminen oi ole ln:inaIlislain mukåan ,åndotiirta,erj. harJoJ. tteluklrjastot owat hyvin erLtasoisla Ja sLsältävåit waihte-levasti erl toimlntarmro to Ja, puuttuu säåinnöstö härJoi tterukr-rJastonraportointivelvorllsuudesta Ja kasan huLppuna kaks{ pääongelrnaa r
palkkaus Ja yhtelrälsten, koulutustawoitteistarmne Iähtevlen harJoitte-luohJeidsn puuttumlnen.
Ksskustelun pohJana o11 pLtkäI1e IIDK:n kokouksoll-e laattma konkreetti-
i1en esitys. Kokouks€ssa täsmennettiin esitystä Iisäåinällä työ4rlunäå{n
kouLuhallituksen Ja anmattl JärJestön edustajat. TodettLLn rhyö s yksi-
mielLsesti., että UDKIn minLmipalkkawaatimus yZ on alimitoitettu.
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Keekustelun lopuksi IrDKln edustajat muotoilivat penrstettavan työryh-
miln tehtävät seuraavasti:
I. Ilarjoittelun tavoitteiden määrittely
2. Yhtenäisten ohJeiden laatiminen harjoittelukirjastoille
3. Palkkauksen selvittäminen (perusteet Ja taso)
4. HarJoit teluraportin tarpeen ja toteutuksen selvltt;iniinen

Läsnäolijat tuntuivat pitävän näitä esitykslä hyvinä, mutta juuri
kun olisi pitänyt päätNää konkreetisestj. työryhmästä, kokous 1o-
petettiin UDK: sta riippumattomista syistä ja tilanne jäi tä.ys j-n
auki.

Tilanne näyttää nyt sellaiselta, että valkka ongelnat ovat mittavia'
ei vähiten periaatteellisessa mielessä, ei tunneta kiinnoetusta
niiden vä1ttärträt tömään ratkalsuun ja muutenkin kaikki tuntuivat
olevan vaLniit jättämään hommat IIDK:11e. Me emm€ tietenkään kiel-
täydy rkunniasta[ mutta olemme tietoisla siitä, että pe1ki11ä IJDK:n
päätdksillä näitä a8ioita ei voida ratkaj.stå.

liittyen tämän kesän kokemuksiin ja. kevään kokouksesta vedettäviin
j ohto päätoks iin, ehdotamme seuraavia toimenpiteitä harjolt telukysymyk-
sen saattamiseksi eteenpäin:

1. Kevääl1ä sovitut tahot nimeävät vä1ittömästi edustaiansa työ-
ryhmään, jonka kokoonkutsujana toimii kirjastotieteen ia infor-
matllkan laitos.

2. Tämä työryhmä kokooutuu tämän syksyn aikana päättäi.mään tarvit-
tavlsta toimenpiteistä.

3 . Työr.'irhmä pitää tehtävärunkonaam kevääl1ä hyväksytty iä nel jää
kohtaa nlitä tarpeen mukaan muovaten ja lisäten.

4. Tavoitteeksi otetäan tarpeeltisten ratkalsujen aikaansaaminen
ennen kesäl]ä 1979 suoritettavia har;joitteluja. ( Tämä koskee
Kaikkia nel jeä telrtäväd.. )

Sinutte, ensi kesön horj oittetij o I

1. Ota ajoissa, jo tiimain syksyn aikana, yhteyttä siihen kj.rjastoon,jonne mieluiten hal-uaisit harJ oit teLamaan. Luettelo mahdollisis-
ta kirjastoista tuIee syksyn kuluessa laitokaen ilmoi tustaulu J en
aLla olevaan hyJ-lykköön punaiseen kansioon. Tässä luettelossa on
muitakin tietoja näistä kirjastoista.

2. Kun olet saanut oaikan, ilmoita siitä heti IIDK:11o ja myös niihln
kJ.rJastoihin, jonne hait saamasi lisäksi.

3. Totuttaudu etukäteen vaatimaan itsellesi kunnon harjoittelu. Se
voi tapahtua esim. jutteLemalla jo harjoitelleiden kanssa. Kesä-
kuukaudetkin ovat osa opiskeluamme.

SP
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TERVE ISIA TSEK KOSLOVAK IAN

KIRJASTOISTA !

OpottaJamme l.eena TDfNILÄ kävl syyskuun puolivälissä tutusttrmassa Tselclcoslovakian klr-
Jastol.hln Ja lastenliul-ttuuriin. Syyskuun 17-24. päivlnii totoutunut matka oli osa Suomen
kLrJastoseuran opLntomatkasuumitelmaa, Jonka tarkoituksena on suunnata kl-rJastoilrmisiä
malhinr Jolsta mel-I1ä eL olo olemassa \ovin palJoa tietoa, nrutta Jolsta on kLLntoLsaa
Ja hyödyIllstä tletåiä suurrnlttolun, tavoitteerrasottolun Ja mulrlen asloiden kannalta.
Matkallo osalltstul parisenli)rnunontä klrJastorrhoitaJaa yrupäri Suomoa, yksi klrJastoapulai-
nenr Suomussalmen kirjastolautakunnan ptrhconJohtaja ja Jolilrnen muu, Itatka toteutottLln
Suomon ja Tsekkosl-ovaklan kulttuurivaLhtosoplmuksen puitteissa, mlkä takasl sen, että
kalkl-sta kirJastolcohtoista vastasL Tselckoslovakian kultttrurirninisteriön kirJasto-osastor
onnen kaikkea rELAssa pitkäåin toiminut tohtori Lipovski.
Ohjolma oli valmlstoltu sJ-ton, ottä Suomesta tullcen matl<asuururitelman po.rsteella oli
kysel-ty Tsokkosl"ovakian eri puo-lIlta, mi.tä suomalal-slllo lraluttalsiin esLtellä.

Oliko matka antoisa uusien näköku1-
mien avaaJana ja uuden tiedon ärltä-jana ?

f,Tässä mielessä matka oLi hyvin on -nistunut, sillä se todeLla avasi uu-
sia näkökul-mj-a koko kir jastotyöhön.
Meillähåin kiinnitettään pal jon huo -mLota kirJa storakennusten ja -rlil jöön
suunnitteluun. Tsekkoslovakiassa o]-i-
vat rakennukset meikäLäisittäin kat-
sottuna aika vanhoJa ja epäkäytännöI-
lisiäkin, mutta slelLä onkin keskeis-
tä työ itse kirJoJen parissa. Paino-
pJ.ste on siis aivan toisaalla. fr

Ivtitä lähdit aivan henkil-ökohtai sesti
katsromaan ?

rNo aivan erltyiaesti olin tletenkln krinnoetunut reekkoslovakianlastenkulttuurieta. Halusin tutustua mr. heidåin lastenkirJakuvltuk-siinsa Ja sLihen, lcr,rinka he hyödyntävät mittavaa ja arrroiasta las-tenkirJatuotantoaan kirJastoissa. r,ast6nosastoLlra orikin huomatta-van palJon kuwakirjoja. rt

Voi'sitko kertoa ioitakin yksityi skohtia tästä lastenlnrlttuurl-sta ?

rrTuosta lastenkLrjatuotannosta on todettava, että pääosa siitä onaivan kotLmaista. Käännöstöitä tehdään mel-ko vähän, koska kotimai-nen tarionta on korkeatasolsta ja sitä on paljon. Haluaisin ori-
lyisesti kertoa Prahan lastenkirjatalosta, joka sijaitsee lasten-kLrjalLlsuuteen erikoistuneen A]-batros-kustantamon yhteydessä.
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Talosga on euuni laatenkirJakauppa Ja melko runsaat näyttelytilat,
Jo{ssa käyde a siimme olL sslllä uutta tsekklläists rasteåtirJlkuvLtus-tar myös alliruperäisLnä otokslna. Talon kellarlker.roksessa on rasten-teatterl, Jonka koko suunnLttelu kuwaa mLelestäni hyvin tsekkien suh-tautumista last enl§.rlttrrurLin t slsään mennään uustasta takorautaises-ta oortista. Elegantlssa llimpiössä ryydäåin lLmsaa Ja BL§lläkLn on ona
Täyttolytua, Jossa nyt o1i Havannan nuorisofsatLvaallsta kertova leh-tLwalolnrvanäyttely. rtse teatterl on upea turmanpunaL slne sametti -istul"mineen, miseään el näkynyt tutckatcortsteLta tns. ?€attarin dra-maturgc. korostL sitä, että teatteri on a.ina estoettistä kasvatusta
Ja siksi he 6l-vät käytä koskaan amatöörinäyttelLJöitä. SrkLnyksenäon alna taiteellLsesti korkeatasolnen tulos. Näytelnien pohJana pi-
dotäiin aJ.na lasterrkirJallL suutta. o

Kertoisitko hiukan sikäläisen
llsista eroista meLkäläiseen

kLrJastolaitoksen rakenteesta Ja mahdoL-
verrattuna ?

i SLkäläLnen klrJaatolakl on vuodelta 1959, rnr.r t ta uusi on tulosca, tar-
koltuksena yhtenäistää koko laitoc. Runkone ovat ylelset kJ.rJasiot,
Jotka owat naikäläLeittäln katsottuna eräänlai.sla ylerstieteellisLä
klrJastoJa. SellaLsta Jakoa kuin Suooeaca tleteellJ-siLn Ja yl.eisiin
eL sLellä ole. yleisten kirJastoJen rinnalla on multakLn verkostoJa,
sLLlä sekä auunattiyhdistyslLLkkeellä että nuorLsoliitolla on omat kLr-
Jastonsa. Tsekkoslovaklassa on rraltavat klrjakokoelmat, Joiasa näkyy
kulttuurin pituus Ja syv5rys. It

MinkälaLs{a kLrJaetoJa on maaseudulla ?

irsekkoslovå.kLa,ssa on pyritty pi tämäåin yuä pienLä klLntel.tä kirJaato-ykrlköLtä, entisj.ä kyläklrJastoJa, Joleca on. sfinrtolmLnen holtaJa. t\r-
k€na on piirikirJaetoissa nsr metoodlkkoJa, Jotka vastaavat ciirtoko-
koelmista, y!.eLsötiJ.a1suuksLen JärJestämisestä Ja pLtärät yhtayttä
paikalllsvalLolruntJ.lnr jotka vastaavat meldän luotlamuemleselimlämrne. i

Kulnka kirJastoalan kouLutus on järJestetty ?

nTcekkoeJ.ovaki.acga on suuri henkLlöstöpula klrJaatoLese oli yJ.einen
työvoinalruJ.a heiJastuu slnnelil,n. trlrJastokoulutus on kaksLtasoistat
Prahan Ja Braticlarran yltopLstoLcea on korkeanman asteen koulutusta
fLlosofiseasa tLedekunnasaa. Tämä kirJastonholtaJakoulutus kestää no
4 wuotta. KirJastoapulaieLa koulutetaan kolmesea k6skiast6en kirJas-tokoulussa. Iyövoinapula on Johtanut elihen, että osa kirjastonhoita-
Jien virolsta holdetaan kLrJastoapulaislllao' Avr.rksl_ on yritetty ottaans. etäiaopetuc aluee11lsten keskuskirJastoJen väIityksellä. r

VoLtko verrata Tsekkoslovakian klrJastolaitosta toisaalta
sialististen maitten olosuhteisiin, toisaalta meLkäLäLseen

tr No snsLnnäkl,n on suoraan sanottava, että kapLtalistislsea maiesa o1-
laan hLrveäetL JäIJeasä kl-rJoJen hyödyntänlsessä, esimo b1bl{ografi.a-
työssä. Pi].senl.n pLirikuntakirJasto palvelee talouea]-ueensa erityLs -tarpeita Ja on tuottanut nm. maail'nan tlottäväEti aLnoan olutkr.rJalli-
suudon bLb].l.ografiano Toisaalta esiu. kLrJastotieteen Ja lnfor.matii-
kan tutkl.muksessa tsekit Elvät llmeLsestl ole nll.n pLtkäI1ä kuin esim.
Ihkari. Seuraava näkerys vol. olla väärä, rmrtta mLnusta tuntuu ei1tä,
ettei Tsekkoslovakiassa kaikilta osin ole pystytty arnrLoLmaan klrJas-
toJen tehtäviä o sana sociallstLsen yhtei skr,rnnan rakEntamista. Eslmer-
kLksL al.ussa mainittu monien kirJa atoverko stoJen tietty päätlekkäLsyys
on tästä oeoltuksena. r

muitten so-
?



20
.saitko vielä jotain muuta aJateltavaa TsekkoslovakLan kirJastoista ?

n alnakLn tu tu s tuminen musiikk{kJ.rJa s toon prahan kaupunginklr Ja s to ssapani pohtimaan. Meillähän on totuttu siihen, etta rmrsrikkrtrrSasto
:i lg+Tä.ktruntelupal.kka. prahan nuaLtkkiåsasto sen ;ij;;; waikut_rr- hlrvintroidetul ta lukusall-Ita. Heillä on sierlä n. 150 000 nuotink9!991ma Ja kirJastoon tulee edustawa valikoima ,r.itt tit"trtiä. Mu_siikkiklr jakokoolma on hyvin 1aaJa. sen siJaan sr.e]-tä on valn kaksl
-1ery99!trnta, Jotka onkin tarkoliettu rerrirria naytterae" kuJnteruun.TsekkLl-äinen musLikkikirJasto ei ole disko vaan tledon välittäjä."

+++++
Haastattelu suoritettiin 3.1o.1978. Aslasta kLinnostuneiden keinnattaa
J-ukea KLrJa stoLehdestä Leenan kirJoittama artikkelL matkastaan.

KYSYMYS ASIASANAN POSTILAATIKOSTA:
M ikse i toitosneuvostoon opisketij oito ?

VlLrnoksL sylcsyllä 1977 val-J tLj-:Ln Tar'.rperoelr ylJ.opLstoLl-a liilntiölaltosnsuwostotr n1.-
lryison hallinto;rsetuksen mrtliir.l.set laitcslraliintoellmet.' Ns. kolnikantaperlaattes1-
la va1,-taan ko. erllmoon tldtrstajat nlten, ottä profossorit valitssvat omansa, muut
opettaJat Ja henkilöl;unta onr.trrsa. Ja oplsketljat onlärsäo Näin traitosneuvostoon tuloo
kolruo eri ryhmäii, Jotka vastaatvat täysJ.n erl.kokols].a tiecteyhteLsön oela, valkka ovat-
kJ.n käytåinnössii yhtäsuurLa.

LaitosneuYoston toimlvalta otr hyvln rajoltottu. Se käsltteles norrnaaltstl rraLn ulko-
puol-lserr eslttoLlJiin tuomLa asioLta, voi.matta niLden valmistsluun olennaLsesti puut-
tuao Sen päätösvalta ei ol-e nryöskäåin sitova. Ll-sälcsl on huomattarra, että Ial-tos-
neuvostoJen kokoonpanosta nräärää vll-mekåiclossä yllopiston yaltuusto, Jonka kokoonpa-
non määrää puolestaan vi{me lcäclessä valtioneuvosto. Nälno1len el oIe odss teorlassa
mahdolllsta, että laitosneut'osto aina edustaisL t{ecloyhtel"sön ta}rtoar
Kun kLrJastotl-oteen Ja lnfonuatlikan opislcoJ-lJat Jätttvät syksyllä 1977 Lattosneuvos-
tovaallt kokonaan väliLnl olt tiimåin patkaisun takana näkomys sLitä, että osallLstumi-
non täysLn epädemokraattLseoir o].lmeen volsl tuoda mukanaan vain valkeuksla. UDK ei
katsonut mLelekkääksi sLtoa opiekellJoita opädemokraattLseen.Ja toslasiassa täysLn
päätösvallattomaan elimeon, Joka on vaLn yllopistobyrokratj.an alLn aste.
MLtä UDK el.tten esl.tt:l tl.la.l].e ?

Ltihtökohtana olir että laltol<ssn asiolta täytyy käer-telLä demokraattlsestl kalkkisn
laltoksellamms toirnivien ihmlsten kosken. IlalusLmrue saattaa kaikkia koskevat aslat
kaikklen käsLteltäväksL. Kovään kokemuksot osoLttlvat rniolestärnme, että tämä on mah-
dollista Ja hyödyllLstäo Kolruessa laLtoksen ylel.sessä kokouksessa ( Jorta laltoehal-
lintoasetua e{ tunne elkä tunnusta) tcyottr{n käsLttelomäåtn laaJoln joukoln ssllaisla
olennaisen tärl<eLtä asJ-oJ-ta kutsn tutklnnonuud.lstus, rrutlst tutkintovaatirm.rkset, y1i-
opiston JärJestyssäåintö Jne. Kukaan ei asottanut kysocnalalseksL tällaisten domok-
raattLsten käsittelymuotoJen hyödylllsyyttäo Kukaan ol myöskäåin ole kaLvannut asioL-
den sllrtiimlstä pois Julklsesta käsLttolystä klLntiölaltosneuvostoon.

on muLden onl-skellJaJärJestöJen tavoLn ajanut yleLsen Ja yhtäläLsen äänLolkeuden
sta*e,,noJautuvaa demokraattLsta laltoshalllntoa. liiolestämmo kl.lntlölaitosneu_

vostolhln osallistumalla el saarnrteta mltäåi.n h}ruää, rnutta palJon halttaa, koslca tä11a1-
4111a edustuselimtllä on lkävii talpumus passivolda opiskelLJoLden toimintaa. Ja vaikka
melllä o11s:l dernokraattLsestL valittu laltosnorrvosto, eonkln rl"nnalla tarvlttalslLn
yletot'ti laitoskokorrkcla, slIlti polkkti odugl;rrknoll.tnen clomokratLa oL vol riittää ytrtel-
aöseär Jonlca tavoLtteona on opetus, oplskoru Ja tutkr-mustyö. Asr-at owrt yhtelsiä, nri-
tä on voitava myös yhdessä käsLtelIä Ja nirs tä yhdessä päättää.
Ihlkosta edelläolevasta Johtuen klrJastotLeteen Ja lnformatilkan laLtokcei urrr*fölai-
tosnouvostossa ol. o!.e oplskeliJaetlustaJia.



ASIASANA
TEATTERISSA

" E tömätte töytyy ottq rehettinen "
Van Goghin maalauksia (tai kuvia nlistä).olin nähnyt taidekirjoiata,Pariisin kommuunista lukenut - mutta postinkanta;aita, tavalrisesta'ranskalaisesta, ioka o1i antanut panoksensa noleåpiini en orlut kuul-lut mitään. Asia korjaantui, loksdhtl paikoilleen- ?ikicuteatterin esityk-sessä vincent van Gogh ja postinkanta;ä. t'lietittävää riitti pitemmäksi-kin aikaa.

vincent van Gogh mainitaan 1900-1uvun alun taiteen, ekspreaa ioni sminmerkittäväksi tiennäyttäjäksi ja tänään hänen tauluistaän naksetaanmielettömiä summia. Elämänsä aikana hän ei kuitenkaan saanut nr.vyd.yksikuin ;hden ainoan maalautrs i s taan, vaikka tekl niitä v,altavan päi5ön.
lyotä-än hän pystyi_ jatkamaan veljensä, taidekauppiaan, avustusten tur-vrn. ymparLston kylmyys, suoranainen vaino ja köyhyys ajoivat Goghin
vaikeaan sairauteen, mutta sisäinen palo puitautui- inteisiivisenä maa-
laamisena. viimeisten erinkuukauslen- aikaäa Gogh teki 1ähes sata työtäja pelätessään sairautensa pahenemista ampui löpulta it.sensä.
Näyte1män tapahtumat ajoittuvat van Goghln Ärtesin kauteen lBBB-1889ja kaiken pohjana on kahden ihmlsen, tåtteiti;an Ja postimiehen ystä-
vyyg._ Näiden ystävysten keskustelut antoivat naytåtmåssä eniten. Kum-mallakin o1i oma työnsä ja kumpikin suhtautuii siihen nakavasti. pos-
t-inkantajalla oli vastuu siitä, että kirjeet menivät peri11e. coghillao1i vastuu maalauksistaan - ihmisille, jö1ta ja joillä hän maalasi -ja- vastuu nyös suhteessa taiteeseensa. tian ei-maåtannut sitä, mitä tai-
dekauppiaat halusivat myydä vaan sitä, mikä hänestä itsestään tuntuiterkeältä. Goghin mielestä o1i oltava rehellinen - väreissä, vedoissa,
aiheissa - yleensä elämässä, ja tänä ei ollut helppoa. postinkantajan'
kertoessS. talteilijalle kokemuksj.staan Pariisin kömmuunin a joilta ko-rostui ylipäänsä j-hmisen vastuu yhteiskunnassa. postinkantaja ei orrutjohtajana barrikadeilla, kun kommuunin puolesta taisteltiin] vaan kau-
kana Pariisist, toinittamassa rrvähäistär' mutta Asialle tärk;ää tehtä-vää. Häne11äkin o1i osavastuu siitä, miten rnaallma nuuttuu, hänkin sai
ol1a mukana nuuttamassa sitä ja se oIi suurta. Tämä ei taiäakaan kos-
kea. enää vain läänintaiteilijoita Ja posti-ja rennätlnlai toksen miehiä,
minä ainakin tunsin piston sydämesåani.

Ma1la lappal.ainen

Vlncent van
Goghln oma.
ltuva Yuodelta
1889.

Tampereen pikkuteatteri
VINCENT VAN GOGH JA POSTINKANTAJA

Kirj. : Ernst Bruun Olsen
0hjaus: 0ssi Räikkä
Pääosissa: Harri Rantanen (van Gogh)

Seppo Mäkl ( pos t lnkant,äja
Routin)

PS. UDK jarjestää käynnin ko. €si-
tykseen marraskussa a sii}ten saakka
näytännöt, ovat varattuja.



MATKoTLLA BonÅs

KoImas pohjoismainen kinjastokoul"ukonferenssJ. pi-
dettiin 14.-I6.8. 1978 Boråsissa 1ähel_tä Götebär-
gia. Laitoksemme sai matkaan opetusministeriön apu-
naharr ja Iåsnä olivat opettajanme, opiskelijat Iiona
Takala ja Terhi Anttila, Maija lkola 'iaitpe:'åen yii.-
opiston k.irj astosta, Teddy OI<er-B.r-orn Social_- ocn
konrmunal-högskolan_ista sekä kirjastcnlici iaj a Gunilla
Häkli. Paikalta puuttuivat aincastaan is-Lant-:-iaiset.

Konfer^enss i koos tui Iähinnä r:yhl;råkeskus te L u:i-s ta . 0h-jelman aluksi kunkin maan edustajat väiittj.vät k:r.-
j as tokoulujen kuulumiset; oIi saåtu uusia rake:.:,rul:sia
ja muuteltu opett:soh jelmia. 0sanottaj i I1e iähete-ct:_r:r
etukä-teen nor:,isteita, joihin per.ehtynäIlä sar tar'l:an
kuvan opintojen sisä1Iöstä ja koulujen vcir,ravarois-ca.
Vain Suomessa alan koulu'tus kytkeytyy yliopistc,on, jo
ten opetuksem;ne lienee kansainvälisesti.xin varsin kcr
keatasoista. Sen sijaan esim. oppilasnäärämne ovå1-
suhteeLlisen pienet, mutta niinpä meillä ei olek;ian
seilaista työttSmyyttä kuin muisscl ooi-r-ic.,isna.-issi:.

fVhmäkesltustelujen aiheiksi oli vaj-it-tu mrn. perus-,jatko- ja täydennyskoulutus, teorj.a 3a käytäirtö, ar-vostelu sekä opetusvärineet ja -menetelnät. Lisåkslvaihdettiin nie'iipiteltå oppiaineista, mrri. kau::cl:i:,-jailisuucesta, lasien- ja iläurukirjas:oi.s-ca sekii biL,-liografiasta. i'1inä öli.n kiinnostunut tutkinukses:a,projekti.- je .rngelmakeskeisestä opetulsesta :a atilista - viirneksi rnainittu ryhmå päåäi seulaamaån, kui:r-
ka-tietcko:repåätteelrä otetaan yhteys LrBRrs-jårjes-
telnrään 3 a miIlaisen harj oituson3elman avul-ia op;i-Iaat onakohtaisesti tutustuvat atk-hakuun.

Opi.ske1i3 an näkökulmas ta kir j astokoulukonf ere:rssi oli
avartava kokemuksena: oppi uuden tiedonväi-itystavan.
Konfer.enssissa saa tuoretta ti.etoa lnuicien maiden t.r-
pahtumista ja suunnitelrnistar sie1lä luodaan kontakte-
J" j. muokataarn sekä omia että toisten käsityksiä.
Ryhmäkeskustelu vaatii osallistujalta akt:-ivi-suutta,
kykyä il-rnaista ajatukserrsa selkeästi ja krlunteluEaitoa.
Juuri olennaisen erottamirren toisen puheenvuorcsta ja
asiarn toisen puolen tajuavningn rikastuttaa ja synnytt
assosia,:.tioita.Parhainr-rnillaan konferenssi 3ntaa virik-
keitä ja Iuo yhteenkuuluvuuden tunnetta' vaisuirunill
se jää ireclelrnättörnåksi kaikkien ennestään turrtemien
aj atus ten toisteluksi.

Mi-eiestär:i v:r'sin ;<iintoisassa keskuster,.rssa kirjas-
totutkimuks,:sta run. vertailCiin eni pohjoismaiclen
t'.rtkimusnahdollisuuksia toisiinsa. Ruotsissa j a Suo-
messa ki.r:jas totutr.imus .roi.daan yhdistää }..orkeåkouru-
trrtkimukse?r'r, 1a näi;l sen starus on erilainen kuin
Norlassa ja T:nskasr;a. Kirjasrotutkinrus-käsitettä ei
tahcottu raj,lta tarkkaair, tutkimusongelmia ol.i ryh-
:::än mukaan nallJr:tonta asettacr tärkeysjärjestykseän.
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teJ.ijat eivår: päässeet yksimiel-isyyteen siitä,
c erityinen kåytännössä tapahtuva yhteispohjois-
kinjastotutkimus mahdollista tai edes tarpeel-
kun taas siina oltiin samaa mieltå, että val-
ja. vir'ei11e pannuista töistä pitåisi tiedottaa.
pidettiin tänkeänå opetta3ien osallistumista

ukseen, vaiicka se usiemmiten jää pefkäksi toi-

Kirjastckoulukonferenssi ori tabkoitettu rähinnå op.a-ftaji11e, mut'ra noin kuugenkym;nenen osallistujan joi- -

kc'ssa oii oari opiskeli j aa Tanskastå, Ruoisiät" i.Norlast. ni. tari<kairijåina. Jot.,., prnr. "äi"rä"'f,.tr-1si, r:ruttei oriut pakko. .Ta jollei kånferenssi.åta muu-ta oppinut, lrii-n sen ainaki;, että puheenvuoro orl pyy-<let'cävä eikä cciotet'tava jonkun tcysyian suoraan rnieiilpicettä ja että ennen ponioismaiitä kokousta olisi rryvakuunnella pari sataa mät:ria tanskaa yliopiston kerra:-rissa kielistudiossa.

Koirferenssin päätteeksi opiskelijat tekivät julkiLau-
sunian, jossa kiinni-ttivät huomioia 1. yhteisän työttö-::iyydenvastustamisstrategian tarpeeseen, 2. pohjoismais-
ten kir3astokcuLujen hankalaarr taloud.ilis.un asemaan,
3. :utkin,"lkseirisen ongellrakeskeisen opetuksen edistä-
i:iisee:-r j a opettaj iIIe jänj estet.;ävään pedagcgiseen
tåiyciennyskourutukseen , B . kirj as tokouluj en-oppiiaiden
sos:"ealis€€rr ja maantieteelliieen jaxaumaan åäta S.kannattivat nuotsaraista arvosteluå .hyväksytty/hyrätty.

Kirjastokc.rulukonfenenssi ei ole mikään virallinen
päättävä e1in, nutta se antoi seunaavia suosituksia:turisi Laatia vbrtaireva tutkimus pohjoismaisten kou-
lujen-opeEuksen sisä11östär per^uscäa å1an ns. idea-pankki, muodosj:aa komitea jatkokoulutusta varten,julkaista säännöIlisesti uutislehtistä, laatia teos
Guide to Scandinavian Bibliography sekå vaihtaa ope-tusmateriaalia ja niiden rueitetoita. Lisäksl ehdätet-tiin että ser.r.raavassa kokouksessa pidettäisiin vaI:nis-tgtluja puheerrv*oroja ja että kirjästokoulujen',rehto-nitrf kokoontuisivat konfenenssien väliaikoii,akin

rrtaohjel-ma o1i luku sinänså, mutta mainitsen vainkäynrrin Boråsin nykyaikaisessa kul.ttuurirarossa, jossa
pääsimme katsomaan milraista teatteri .on näyt+-.iijar,penspektiivistä, missä valnistetaan kurissit ja mita
hauskaa puvusto kätkee hyllyil.leen. samaan rakennuk-
?:en kuuluu myös avara taiclemuseo, pieni ravintola jatietenkin kirjasto, jonka valloitim*" sulkemisa]anjatkeen. Borås.in kinJastossa voi mm. katselra televi-si.ota kun ensin hakeå kuurokkeet rain.ruksesta tai pe-rata shakkia siirtol.aisten kanssa tai kuunnelra viimei-
simmän kunnanvaltuuston kokouksen.

seuraava kirjastokourukonferenssi pidetää rnuuten Tam-peneella kahden vuoden pliästä, ja tana syks_,-nä on
Tansk-assa k.irjastokourujen opisielijoicteir tåpaaminen,joten sinul -l.akin cn tiiaisuus osall-i strra poh joismai-
seen yhteistyöirö;r. Boråsiss.r tapaanrarrune ci.,isielijattoivoi vat er"ir-yisesti suomalaisia joukolr-ä mukaan.

Terhi AnttiIa
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PUHUTAANPA LASTE N KU LTTUUR ISTA
AsrAsANAn toimltuksen pyynnöstä Nuorisokir.ial l isuua ins t ituutin työs-
sä ki inteästi mukana o1lut I,§ENA TEINILÄ kertoo seuraavas sa hj-ukan
tämän nuoren laitok§en synnystä ja toiminnasta. Samassa yhteydessä
leena kommentoi keväärlä ilmestynyttä suomen en'immäistä ra'tenkult-
tuuri julkalsua, fyyRfS TyttERöä.

tituutti orro

Nuortenkirjaneuvoston fampereen araosasto teki noin vuosi sittenlampereeT kaupungi 11e . ; a 
. 
yf iopi sto] Iee si tyk"er, nro"i säii"; af f i 

"ou_den instituutin. peruståmiiestä. Mallina a-;atuksel le toimiiat R*ot=
r.i n. Barnbokinsti.l:utei,. ja vastnava.t s,aksaläiset laiioksåt, jossa:.n
näärin myöe l{euvo stol iiton lastenkir Jetalot.
Talvella 1977-1978 ajatusta kehitertinr ja päädyttii,n yhdistysmuotoon.Toukokuun 15. päivanå pidettiin peruetavä tätouä rampe-reelra-, Jonneo1i kutsuttu mahdollisimman edueiavasti niin ylisi tti;iå-ili"- yåtei-söjäkin' -jglagl toimialaan rastenkirjaili"r,."" raltäi-gän 

-frrtr:"rirr"r,
kuuluu. Paikalte saapuikin noin 'r00 åentåå, ,lfiå' jä-osöitii yirais-tyksen perustanisen 

. tarpeelli suuden. Eri puolelta"suomeä saaluneetihniset suoragtaan trtodietivat, kuinka tai.peåriinen- iäiiainea ins-

Kesän aikana on Dvritty. täsmentämään instituutin to imenkuvaa ja tehtä-väkenttää. uninää nouäi.vat ;;iir;-l";;enkirJall isuuden tutkimustoi-m innan koord inoin ri ja_ to isal i i;-;";;;i.i een rastenk ir.i al r iä"iiääå"t 
-

I;ilåiåål' ; "lå";ållål i] 1"":;*åni;i#i*å-:?räiilååå,;å*äiåä"ri;;"-
Yastikään picletyssä- kokouksessa määri te1 t i in 

- 
tärke immäksi rähia Jantavoi'tteeksl luettelo.käynnissä oi""i"i" ja jo varmistuneista tutki-muk§ista. Mukaaa orisi väl tta.åtiå-"ääiavä värmiit austrå[tit, sil-1ä tutkimu'tamne vaikeuttaa Jä" irä;ä"äisugs Ja tietämättömyya toi-sista töistä. Ir1vöhemmässä vaiheeJså-än-varttämätöntä nääritelrä tut-klmuksen .painopisteitå j; a;;;;-;räeit"ksia. sen kautta instituuttivoisi myös saada varoja-tutkimuksåirä,"niiaen julkalsemiseen ja niis-tä tiedottamiseen.

Resurssikyaymys on vj_elä ratkaisematta. Toistaiseks.i lnstituuttiavedetään samalla tarkoohengerta, ior.å-åen pystyttlkin. valtio eivielä ole tullut mukaan, mritta iuä-än"i ,oorro" vietetään rastenv*otta, valtiokin saattaä. osoi.ttaa kuiiiuuritahtoaan. Tanpereen kau-punki on suhtautunut. hankkeeseå"-rvä"iåi"å"iil-öäi"iaiiä"Iyr."yrre
nyöntämän 20 00o narkan avustrrkse;" i;ii;:;;' ;r:";";;ii; iä, 3"_r.""-na rikkasen r. Booo nidettä ra"iiia"ä'ia'tenkirjakokoerma. Kaupun-ki- on myös vrrokrannut- i"nstitnniiiiä-iailaikaiset tir.at Frenckellintalosta kosken Dartaalla. f,anitavoiti"äo" or, toininnanj ohtajan jak ir j as tonho it? j äTr saami,nen ""ii"åi i"åi- wo[ä". "ii:ilffiä#"ä 

anottumm. Läänin taidetoimikunnat ta ;" §"Är".n "tuf ttuuriräfr""iäf tä.



TYYRIS TfLLERö, maamme
ensl-mmäLnen lastenlmlt-
tuurilehti. Hinta \ 6 r-,Aika tyyris.

2t'

Tämåtn instituutin eräåinä periaatteena ono|lut panna se talkoilla iysb.yn ja sanoa,että tässä se nyt orr o Hiuican samanrainenhenki tuntuu olevan tässä T1ryrLs tylrerös-
Sä.

&esimmäinen numero on varsl-n korkeatasoi-nen sisäLlöItäåi,n r rrutta hLnreåin kallis seon yksityisen ostettavaksL. Kun Lehteätehdään vähå'in yhden miehen voimin, siitäsaattaa tulla este kehittymiselle. Niin-k, in nuori sokir j ar-r-i suu sins tl tuu t t ikin ,tåimä lehti kaipaa nyt kovastf. tukea. Lehtion osoittanut, mistä Lastenkr:lttuurissa
voitaisiin ja täyt5r puhua.
Tähåin ensimmäiseen numeroon on varmastiollut paljon aineistoa tarJo11a, koska ai-
kaisemmin ei oLe ollut sopivaa käsittely-paikkaa. Toinen tapa puhua lastenkulttuu-
rista olisi kohdentaa se Joihinkin asioihin
Ja Joillekin qrhmJ-Ile, Jolloin se voisL
mennä paremmin perille. Sitä paltsi on
vähåin kakspuolinen asia t?imä lästenrnrlttuu-
rin erottaminen muusta kulttuuristamme.
Joka tapauksessa T.lryris tyllerön kannattaa
hakea oma linJansa, esimerkiksi laa japoh-
iaisen ideatyöryhmåi.n avul1.a.

PAITA KILPAILU RATKESI !

uDKn juhlovuoden eräs jännitysvoihe on ohi, kun
ittomien monikymmenpäinen yleisö volitsi demok-
roottisesti UDK- poidon koristeeksi ohe isen mqltin

.KARU MALLI'

Tuu tik ki Mök inen

qlios

.I 
DEA PU LA'

$lreqi#w
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Arkki teht u u riekskursio Tomrn isoo reen

Aamuvarhain 18.9. låihtl busslllinen UDK:laisia nelJiin tunnLn aJomat-
kalle Tarmai saarta kohti. Mukana olivat nryö s opettaJarnne Änne1i vei-
lahti Ja Heuny suomlnen. Tarnmlsaatressa liittylwät nouraan MarJatta
Okko ja Eeva-MarJatta Karstu. Matkal1a pysähdytttJ.n kahvLlle Ja pe-
rLl1ä teLn,e enslksi kJ.ertoaJerun idylllsossä wanha sga kaupungc.ssa
Ja rantakaduilla. Ekskursio oli hyväI1ä aLulla.
Bussista noustua olL 

'nslrunäiaen ihmett.lyrme alhe kLrJaaton löytämi-
nenr missään kun ei näkynyt uutta laitoksen näköistä taloar KirJastok-
si. sitten osoittautui rr:skea pitkänomainen puutalo, Joka sulautui. hy-
vin ympäröiwLeu empiretal-o Jen Joukkoon. ( uyötremin selvisi, että koska
kirJastotalo oli tu1lut kaupungille nLLn kalliiksil ei kr.rnnan.LsLltä
enää saatu rahaa viitekJ.lpeen! ) Kirjaston katoa harJa noudattaa pai-
kalLa aleruin slJainneen rrakennukson katon tnuotoa. sr.sältä taro on
ilmava Ja awara. Monikaan meistä eL m:istanut käyneensä ennen uudeg-
sa kirJastossa, Joka yhtä persoonalli sesti poLkkeai.l tavanomalsLsta
be tonLmöhkälel. s tä .

Meldät ottL wastaan kJ.rjastonhoita Ja Kergtln Rosenqvist, Joka kokous-
sall-ssa esittelL meille kJ.rjastoaan, keekittyen lähLrmä uuden raken -
nuksen hl,storiaan. luonnosvaiheesta alka.eno Häln korosti si.tä, miten
tärkeää on kirjaston työntekiJänkln ol-la mukana errunnLttelussa ja va-
kuuttLr että kirJastoalan henkilökin pystyy yrmärtitmään rakennusacL -
oLta kun vaLn arkukankeudesta pääsee. TanmLsaaren kLrJastoa on oltut
suunnittelemassa ola Hanseonl meille kLrJastotleteen opi skeli Joirlekln
kirJa s t orakennu sten suunnl_ t t elu B ta 1u enno inu t prof es sori.
Toinen Tammi saaren kaupunginkirJaston erityispiirlo on aen kaksikie-
llsyys niJ.n päin, että maan toista virallista er.L nrotsLa puhuu äLdln-
kL.lenään yli 80* acukkaista. KergtLn Rosenqvist kertoi tährin liitty-
vistä kokoelman kartuttamisen Ja hankintoJen ongeLnista. suurLn osa
etenkLn kaunokirJallLsuudeeta hankitaan suoraa.n Ruotsletar Eutta monla
sLkäläLsen kirJastoparvelun tarloamla etuJa ei voida hyödyntää, koska
Ruotslssa käyt etään erllal-sta luokitus JärJ este!.mää liorln sfuomeesa.

A. K.



TAHTOSET KERTOVAT, ETTA ...

LATTOKS}I{ TIEDOTUSTILAISWS 22.9

tarJosL n. 7O 1äsnäollJal1e tavanomalset
esittelyt Ja Joitain uusla aslo:Lta. Tent-
tirnerkinnät tullsi uusien ohJeiden mukaan
hakea kuukauden sisä11ä tul-oksen Julklsta-rnisesta Ja vanhol-Ila vaatimuksilla vol
;1'leisopinto ja suorltella onää tänä syksy-
rlär
IlarJol ttelupaikko jen selvl-ttämLsen saa
t,rDK edelleon rrkr.:nniakkaastir hoLtaar lai-
tolcsell-a ei sellaiseen o1e resursseJa.
työi<okoar.:ksesta myönnettävä 1 kuukauden
l.r'hennys harjoltteluun on hanklttava vL-
ral.lisassa harJolttelukirJastossar tar-
peeksi monipuolisessa työssä.
Tiecio bustilalsuudessa käytiin UDKrn aloit
teesta käsi'ksi myös tosLasiaan, että pe-
ruskurssj.mme ja tllasto I olivat täysLn
påiällokkäirr. .Ia taas korran kävl selväk-
sir ottä asioihin voidaan vaikuttaa, kun
ne kåisite11äiin yhdessä opettaJien Ja opl_s-
lielijoiden kosken.

HUCrll l.iarJatta OKI{O on varannut tiisfqi -Sin klo 15-16 yhden tunnl_n ni-
rnenoriraa UDK:n asioi11e. Kåiyttä-
käåi:nme sitä hyväksi.

+ tf

R/TSTI}IISTEN?IT PANNAAN :
Kevään 1 !i8 lopuksl meltä pltnattlin sekäpen:skurssin että tieteellLsten kirjasto-
jen luennon Loppukuulustelussa lcys;rmyksil-
I:i, joiden vastaamlssen riitti rastit oL-
kcissa :l:udtrLssa. Sekä.UDK että ln:rssi-
nouvosto'ottivatl tosln JäIklkäteen1 kir-
peän ketnnarn asiaan. Pen:steluLna mm. ae
tosiasLal että plkkuislsta yksLtyiskohdLs-
tir ei koskaan rnuodostu kokonalsuutta Jaettä valrni-Lcten valhtoehtojcn antanrinen on
opiskeli.Joita alJ.arvLoiva Ja passlvoLva
ln:ulustelutapa. Vo{daan kyllä vrnmär.tää.
että opettaJa ko.eassa klLreessään laatff
nopeastl.. kor.jattavan rastitent:ln, rm:tta
ffiyttttg§ se et oplskotlJoldån näkö-
krrl.nrnstn ol o.
ToJ vol<arunrno, o tt& lukuvrronn ., 1 g7B-1 97 gel tanrltse tähHn aslaan enää puuttua.

I(RIIrITSYYS O}IOr !

UDK:n tieteellinen JulkaisusarJa sal en-slmmälset Julklset kommenttlnså KlrJasto_
l_ohden nlrmero ssa f -g/1929. Nimlmerkr.f ft(r.ari T\rrunen ?) Iausul kovia sanoja Krls_
-tiin:r l(oj.vlston artj.kkelista KirJaitoalanlcoulutus Suonre-.sa, asettaen ssn julkalse; .

misen tletcellisessä juil:airrr=.r3a"sa ky_seenalaiseksi, eL vähitsn erälden pientänvirhoiden wuoksi.
No, tär.kelntä että puhutaan, mutta lcy11äKTln suhtautumlnen o1i aika lnrnrmalllsta.
Lainaammo tähän JulkalsrrsarJan tolmitrrs-
krrnnan vastal<onunentl_n XirJastolehdestäg/tgia3

Asiaan arvoisa KT!
Samalla kun lausumme parhaat
kiitokser larkasta kritiikistä KT:lle
(Kirjastolehti 7-B/78, s. 2lz
Kriittisyys hoi!), . rohkenemme
edelleen pitää Kristiina Koiviston
"Kirjastoalan koulutus Suomes-
sa" -työtä julkaisukelpoisena ja
tarpeellisena sarjassamme.
Ko. työ on nyt käyty oikein suu-
rennuslasin kanssa läpi, mikä on
vain hyväksi, sillä nyt voimme
taata lukijoillemme mahdollisim-
man virheettömän painoksen, jos-
sa on kaikki pilkutkin oikeilla pai-
koillaan. Ikävintä tuossa KT:n ar-
voslelussa oli se, että siinä oli ko-
konaisuus jäänyt huomiotta.
Työstä oli löydetty muutamia
asiavirheitä (niiden olemassaolo
tietenkin täysin tuomittavaa ja an-
teekstiantamatonta), joiden perus-
teella sitren oli teilattu koko esirys.
Tieteellisen kritiikin ei käsimääk-
semme kuitenkaan tulisi pysähtyä
pelkästään virheiden osoittamisen
tasolle, vaan keskustelua olisi jat-
kettava myös siitä mihin esitys
päärryy. Kirjastolehden lukijoita
ajatellen olisimme toivoneet
KT:lta informatiivisempaa kritiik-
kiä rämän koulumeitarimaisen
purkauksen sijaan.
UDK ry:n tieteellisen julkaisu-
sarjan toimituskunnan puolesta

Markku Meriranta
Reiio Savolainen
Jussi Tuormaa.

+
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JA ETTA VIELA.,
riiyrlru MURrKAssa

ProseminaarlohJelmaan lllttyen suorLtirr-
me 26o9 kaunlissa s11yskuuläassa säässä
ekslo:rslon metallityöväenl1Lton lorrssLkes-
kukseon, llurlkkaan, tuonne Ta.mpereen toi-
seen päähåin Teiskoon.
Moitä opastL kirJastonholtaJa TarJa NLkan-derl jol<a orr monlen multten-hommiånsa I.L-
säks{ lcirJaston koko henkilölcr"rnta Illurllcan kirJasto slJaitsee nelJän oplske-
lutilan keskellä Jä on täysln avonalnentmonttunratkalsu. Se toLmlL itsepalvelu_
perlaatteolla ja on käytettävlssä valkkapa
keskell.ä yötä.
Joka tiistai on erityinon lclrJastotuntil
mutta slitä buolimatta kLrJasto on vielå
erlttäin va.Jaakäyttöinen. Tiivilssä }§rrs-
situksossa olovla anunattlyhdlstysihmlsLä
on vaikeata saacla lnnostumaan k{rJastonpalveJ.uksista.
Käydessiimme o11 kirJastossa esillä kaksl
näyttelyä, Leo TolstoL l5O-rnrotta sekäLnethan lapsollesi-näyttely. SeinLllä oJ.Lhuomioj-trr julistein Taksvärkki sekä Viotor
Jara-i arr lufes tivaal 1 t .
KirJasto saa paLJon J.ahJoltuksla orl. uotal-l1n osastollta, myös ulkomallta. Itse han-klttuJa kirjoJa o11 vlelä suhteelllsen vä-hän. Vuotulnen määräraha klrJastollo ol_olokaan lcovin suurj. (tgll 4O-OOO, 1r)Tg )5ooo). Lehtlä o1L cuht".ilir"n paljon ell.n.130 icappaletta Ja nyös upeat mustikki-
laltteet löytyivät.
Itirjastossa cn käytössä IJDI(-luokl.tusl rlrln-kä ki:rJastonhoitaJa LtsekLn myönsi äiyttö-
mäksL ratlcaisuksl- tänänkaltaiäessa kLrJac-tosga.
Erikoisuutena voidaan maLnita erillisessäkaaplssa ollut Sorsakosken työväenyhdlstyk-
sen vanha kirJasto kulunelne, paljän käy_tettyine kirjoineen.
ltrrit<an klrJasto tolmti rrpeLssa pultteLasa
Ja val.tavlen mahdolllsutrksLen te-st(ette,uutta i].nreisestikäåin näitä mahdollLsuu[sia
-ei sLo1lä taJua lo.rkaarr muu lo:in kirJaston_
hottaja itse.

JI.,Nå.SSAKTN KEI§II KÅTKENLATSTT.

ASIASANÅn toimittaJa matkrrsti
yhdessä Anneli VeiLahden kanssa
Juna}la Helsingl-stä tieteellisen
kLrjastoseuran kokouksesta ja
muun ohelLa tul.i puheeksi se to-
siasia, ettei. LaitokselLamme ol.e
keskustel-umahdol]-isuuksia. Ei
ainakaan opettajiL1.a keskenään
taL opiskeliJoiden kanssa.
Anneli heLtti seuraavan idean:
Ryhdytäåin järjeståi,mäåin epävirä1-
lisia Laitosväen tapaamisia ,esim. kerran kr-ru ssa, nimenomaiso-
na tarko i tuk s ena ke skr-r s t eL l-a yh-
teisistä asioista.
Järkevä idea, vai mitä?

+++
JÄ,TKO.å.II(AA KIRJO TTUSKILVALLE

Koska ASIASä.I-IAn l-ukiJat ovat
osoittautuneet l.aiskoiksi /hL-
taiksl /^rristamattomiksL ( t"rp.
ylip.)r ol-emme päättåineet jat-
kaa IIDK:n historiallista kirJoi-
tu skl-t-pailua ( tr . ASIASANA, 3/TB
s.22) . Kirjoituksia ja ideoita
voi toimittaa lokakuun L,oppuun
saakka.

-

Väli t täkää väJrä s en, ve t eraani t .

+

KURSSINEUVOSTO VALITTIIN

Pienelr ponnl,st€lun Järkeen ykköskurssilaierenrne pezrrstivat itserL eenkursslneuvoston 6.1o.1928. ongelmana ei liene o1lut periaatteelll-nen epälly moiBen flrman tarpeelriauudesta, vaan reheliinen halutto-muus tehdä €hdotuksia pelkåin naaman m:kaan.
Joka tapaukaeasar suur€n wastuun Ja kunnian saivat oBalrsen !
IrJa nPiitutr Peltonen, Juhani LalkkoJa, T\.rlJa Sonkkila, MarJukkaKuikka, OutL Patoposti 3a netl r,apfnöåir.
AsrAsaNAa toimitus tolvottaa hyvää menestystä. olkaa tlukkolna !
Par-i. sanaa !-191ee syytä mainita myös ATl(-peruslsrssin vastaavistatouhulsta. ?ää11ä luennoltsLJa ei marttanut odottaa rn:rssin demok-raattista, valkkakin ehkä hLtaanpuoleLsta ratkaisua, vaan rrvaritsin
ltse kurgeLneuvoston kuin kuolenaantuomitut rangalsiavien Jouko sta.
RJ.ippuraat ta mahdo1ll ses tJ. vJ.lpt t tömästä tarkoi tuks es ta täIlainenmenettely on sietåinätöntä. K,rssineuvostoa g!-g! valLta ketkäåinmuut kuin kuresilalset itse. Toivottavastr ffiffiarta homaan tul-leet kaswavat tehtäviinsä myöten Ja ansaiteevat kurssin luottarruksenvalintakunma Jai s es ta riLppumatta.
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