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Kr.rn opiske1.i joiden etu järj estö täyttää
\ruosia r s€ ei voi iLmoittaa oLevansa
matkoi].la. Siksi IIDK s kin on juhlinut
'l O-rruotista ol-emassaoloaan lähinnä työn
merlcei s sä . Tänä syksynä tuo ta työ tä on
o1lut tekemässä useampi kirjastotieteili-
jä kuin ehl<ä lco skaan aikai s emmin . Se on
h1nrä ja suorastaan väl-ttåtmätön asia.
Tähän maahan on se].västi kasvamassa
uusi kirjastoihmisten po1vi. Se on tie-
toi-sempi itsestäiin ja ympäröivästä yh-
tej-skunnasta kr:in aikaisemmat polvet. Kamppailu ornien opiskelu-
edellytysten puoLesta on selvittänyt I että myös ihmis en edi-stystä
paLveleva kirjasto]-aitos tarvitsee tätä työtämrl€o
On yhtä aikaa iloista ja su:rrllista jättää täI.I.ainen 1-ehti ja täl--
I.ainen IIDK. Sunrl-l-ista siksi, että ei enää voi oLl_a itse mulcana,
iloista siksi, että oLemme oppineet tarttumaan ongel-miimme ja rat-
kai s emaan rt e o

Henkil-ökohtaisesti o]-en pitåinyt velvol-lisuutenani tässä Lehdessäheiiastaa opiskeli joidemme taistel-ua eIämän kaikilla aloil-La. Sil--
Lä vain niin kauan ihminen menee eteenpäin, kun hän taistelee.
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MITAS TYKKAAT UDK.STA?
TATÄ KYSE L IM M E UDK RY N KYM M EN VU OT ISE N
TAIPALEEN JUHLISTAMISEKSI. SEURAAVAT KOM-
MENTIT ON HOUKUTELTU, UHKAILTU, KIRISTET-
TETTY JA MAAN ITELTU ASIASANAAN NAU H U -
R I N JA V IKKELAN KYNAN AVU LL A

Marjukka Kuikka' 
;;Ixäl:ä 5i*"?t":ffiå"*1ilå*ii;

oIIi rr:uteri r ,$Ierkitsee krLLttisy5rden kannaf--
ta pa1- jon. tt

TrrL ja K].emo].a: rr lykkään I rr

Pirjo Laitinen: trse on senmoLnen neuraaLL asia.rt
Jaana PakarLnen r rPLstä se typerä vehJe pLiloon tal mie lyön sinua.rr
Petrl vestelLnt rllhln ynnärtääksenl auhteellLsen aktiLvLnen ainakinmuihLn verrattuna. rt

ElLsa Hakala 3 x I]DK on Lhan hyvä mutta opLntonernrontaan saisL tulla
enemmän våikeä. r

TapanL Kemppai.nen: ttIJDK t han on hyrrln vlreä. rt

Pirjo rtynn:lnen: rse merkkaa mu1le uskoa aktiLrrlseen aLnoJärJestöön. r
I(arL Palonen: rToiuLva etujärJestö. r
SeiJa KaLtarLnne: ttNo se on nLnun etu Järjes töni. rr

Markku' MerLranta : nroimLva aineJärJestö, mutta yksJ.tyiset ihrnisetvoistvat toLmia enemmä:e. r
Jukka' Tanmilehto r tHyvä, loistava Juttu! uDK on toimelias Järj.stö,

Jokar lnnostaa itsekutakLn toimlmaan. rl

JokaLnen voi omalta osaltaan täydentää tämrin pr.kakr. erroksen. HuomJTåtstä on karsLttu vaLn muutama liian paksu truuu., kuten lrDiin antL-sen sihterin viaton vastakysymys: r.A"i UDK, [ikä åe on ? rr.



on terveiset
a0 tte

OLIT ITSE PORUSTA}TASSA I,DITITA RUNSAAT TO

VUOTIA SITTEN. MIKSI I'DK PEITUSTSTTIIN ?

Syynä oJ.L lähinnä JärJestäytynl.sen tarye.
!te111ä o11 huono omatunto tästä kLrJasto-
väen yleensäkln kehnosta JåirJestäytyneL -
slrydeatä. Mel.dän pltL r:fhtyä aJamaan

nältä opLskellJoiden asLoLta; ol.tJ.Ln t,ry-
tymättömlä opetuksen tasoon Ja sLtäpal.t-'
al mEl.keLn kalkllla rmrilla opintosuirurll-
la tal.sl oll.a Jo omat JärJestöngä. Me o1-'
tlLn nl,Ltä vllmeLal.ä, tavallaan vättä.u hä-
peäpl.lkkuJao

ol,ffio JorrAKrN vitrrttöurÄ svlurstrrl ?

Yleensä alkoL muutoksesta o1l.a merkkeJä
llmassa. Ehkä tuo tledekuntaan siLrt;ml. -
n€n, näLn nryöhemmln aJatellene ol.t valtort-
tamaesa. Dilenmän lnritenkln olL val.n tarnre

osoittaa, että klrJastonholtaJatkln pysty-
vät yhtelgtolmLntaano

ONTO UDK TÄNÄ PÄTV]iWÄ TATTPEELLINEI.I SAMOIS-
TA SYISTÄ KTJIN ISI'II.TENEN WOT?A STTTEN ?

Luulen, että sen merkLtys on kasrranut. Y11-
päätåinsä opiskellJoLden nahdoll.l.stnts va:L -
kuttaa mm. annettavaan opetukseen on kac-
vanut. Yhä tärke&irnnäksL kliyr että on o1o -
nassa kanarra, Jonka kautta opiskellJoLden
mielLplteet pääsevät esll.l.eor

MfLLAfNEN ON IIDKTN USRIfiTYS I§RJAST\O-
.OJ.AN J,{RJI'STöKENT,iSSÄ ?

llusta on tärkeätäp että te ptdätte kol-
tåin t{etoLsena sLJ'tä, nltä y1lopiatol,-
la tapahtuu. Sl.is nrLhLn cuuntaen opfu -
kelu on menoara Ja mLtkä orrat opLclcell-
Joiden pulmat. Lrrulen että kenttä on
furrrln kllnnostunut aLltä.

l.

Somu Ii Nuot
kym rnenvuot

UTTEN TrgDO XOMrJir,rr UAIITAA VJILITTTI ?
ASIITSANA r,iNN]Ui VAJA.A,SEEN PUOLEET{SA.
TAAN KTiIJASTOON, OPrSr(ELUAT tdilvÄ?Jgrq rosÄ ITARJOITTELET.TASSA. nrrmi.frö
rliuÄ z

KtrJolttakaa ong:elnlstsrne f,LrJaatol.eh-
teene DLkä ol.e pols laslnrlatal ettå
Asiasanaa lerrltettäisiin kl.rJaatothla
Ja klrJaatoalan henkl.löLden keskrnrteca
rrielä tehokkaanmlno

VOTSTTI(O ARITOTDA }TT'T'N JI'IJOr§iUMI}E!.
TAIIME, r,iiUrmiÄ ?TEIEELLISEN JuLtrAISIr -SARJAN I'{ETTKITYSTÄ ?

lfusta on hyvti, että te olette saaneot
pään aukl. täl1e tolmlnnal.le Ja ocol,tta-
neet sen tärkeydeno Er tledä, ntten
oll.s1 rrLl.sainta Jatkaa, mutta nlLn lcau-
an kun eL muuta ratkalsua näy, Jatkakar
l.tmeesgä Jos va:Ln resuraslt rllttävät.

VOISITI(O rIRJASTOLtsIIDET{ PiIÄMIUTTTAJÄII
xÄrörtru'nsra Esrrrilii Jo?arN mrvoMlr _
SIA TÄT ÅJATT,I§III I]DK:N SWII?AAN ?

Ehkä myös IIDKrssa vol.taLsl'l.n l.hmLslä vel-
mentaa sl{hen, että rralmLstuttuaan otta _
vat aktl.lvl.sestl. olraa alan JärJestötolruln-
taan. II)ruä foornuL tässä on kl.rJol.ttani -
nen Ja kannanottamlnen. Siinä synt!ry val -
mluksl.a uskaltaa klrJoLttaa työelåimäesäe
ottaa kantaa ep?ikohttin Ja tolmLa mutrtsn-
kin a1an JärJeetii,a6ä.,
TERVETSE? I(Y}OIENEiI VUOTTA rÄYrrl,Vlr.rr
IIDK ItftLLE ?

PLtäkää rnlelesaä ae, että UDf,tn tekol
työ on hl.rrrtttälän tärkeätä. Saattaa
tuntua, etteL äiinL kuulu lcaug.a, mrtta ar
lcuuluu Ja te teette kryl1ä Lhan tärkettn
työtä. SLitä r:l.l.ppuu palJon, koko alan
tul'evatguus jr

Kirjostolehden päötoi-
mit tojo Somuti N uot ion
hqostottelu suoritet-
tiin Helsingissö 19.11.

1978.

Kuten Somuli toteoo,
Ki rjostolehden potstot
ovcrt ovoinno myös
meille opisketijoiI le.
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Toteqm u ksio tutk innon uud istu kses to
,llirjasto- ja informaatr.opalvelualan nopean kehityksen rnroksi asior.ta1o-2o vuoden kuLuttua hoitavr.en on pikärnmintin såatava tryvå teore"ttr_nen ongelmanratkaisuvalmius kuln teknisten tar.tojen rr"rii"t"*r"rmius,i ,todettiin laitoksernnre tutlcinnonuuarstustyorynma"-.rarii"poiiissa r g76.onko tätä ajatusta rohJettu tai kyetty tähiitetemaa"-piåå*rar1e rai -toksemme opetuksessa ? '
§etistä tutkinnonuudr.stustyörylTää nykyisin vastaava koul-u tusohJ elma -työr'yhnä asetti kokouksessäan- 1 9. r o. i g?e--it ;;fi;;;iäL" ta koulu_tusoh jelman tieteellisten tavoiiieiåei' rinnatle erillr.set,ammatilli -set tavoltteet"- Tåitä et woitu eikä ,"ia" ii"t.;iir;;;;i plrustella,Ja päätös tehtiinkr-n vr.rkavartai sesti ulkoatulreiåen orrj"iä"r, mukai -sesti rrperrrsteena, ser,että ohjeista por*o.*ioå"-.ri"i-påiauttanutasian uudestaan työrryhmdrin.
IlenkLl ökohtai s es ti en voinut em. hyväksyä, vaan asetur.n eriäwä11ä mre-
-1i:11":11_i-,1:*:11. 

kanna j":"e r lNykirs;s;ä.r.""i"t",poiiitii3ä=," r.,ii-
;::i?":L=o"yli, ::f:lT"-I1+"pr.i"i.""-;;"i;ä;;;";iil;;ii;:f"ä.t;_l::j]:*":l: -Mi 

er e s,iini .i.*ri 
" 
i ""- 

;;;;;ii#äT ;ä;;;;äiåäTl":
*?, ::*ti".:?I::l_y?:, pe.ru.steråe, ;?;;;=;ilffiilffi;fiå-?:å'ä3Tiff:*"
i**1:1, *r1.1:i',":: *:-.' 1:l's"vP"', ; 

-i;;fr;"ääil; ;'riiäJ:ili3i:;:amma ttikoulu ja ? Ja har-uan va s tata s Ei. n :
ASIAT EIVAT OLE HYVI N

Ålunperin vireä ja julkista keskustelua raaJasti herättåinyt tutkinnon-uudistustvö on lårwnennyt vähiterle", pi"nt"n työryhmi en uiraa' Ja työ-ryhmi en tvö taas on herpaantrrr"t ,oiri"r, rruv"tä*så. --a-r.rpl;;" 
eivät oreo1leet ensisiJaisesti opettajat- 3,a opistelijat itse _ vähiten ehkäomalla laitoksellannne :. yaå" tårriti'r.u."" on vaikuttanut ratkaisevas_ti yriopistojen urkopuoler.r.a t.iravt -i'"tiaisut, 

erityisesti korkeakour-u_jen kehit tiimlslainsäådärura" roruii"rirrnrr.rai"iairattåri.r"-""sur=siong"t_mineen ja bvrokraattis en kormikantah"iiit.r"t, tunkeminen yLiopis tolhinvartion virastoista tutulla esittori jajärjes telmällä varustettuna. Ti-lannetta ei ole mvöskäiin henkevöitiäivilprste* joiden jatkuwasti hei-kentynyt opintotuki ja yr.einen i"i""dåirrrsn tama..Maan-ha1litus yrittää nyt.viedä r.oppuun tutkr.nnonuudistuksen ornallakinalallamme nir.n, että uuir.r.n tuttinlåiiin si-irtyminen tapahtuisi jo en-si svksvnä. T\rtkr.ntoasetusten 
"";;;i;;;-'"n viiväs tynyt, koska yliopis_



6
toissa. Ja korkeakouluLssa on noussut laajaa keskusterua ja wastustustaasetusesLtysten suhteen. vaar-ana olisi joutumLnen nykyi I tatin olennal-sesti huonompaan tilanteeseen, iossa koko tleteellinen ylLopistolaLtos
on asetettu täye:ln kys eeaal"ai s eks L.
opiskelS.jan kannal ta kohtalokkainta olisL suunnitelmien koulutusohjel -mittaLn rajoLtettu taL låihes kokonaan poistettu valinnavapau s siwr:ai -neissa ja tiukentuva opiskelun hiostus opi.ntowlikko Järj estelmiin kautta.
TIETEELLISTEN TUTK I NTOJEN PUO LE STA

suunnLtelmLon trrukaan nlrkyinen aJ.neyhdisteJ-mJ.Ln pen:stuva Järjestelmä kor-vattaisiin koulutusohJ e1mL1la, Joissa olema sgaol erra tiederakenne pirstou-tyl:i, ja alistuis! palweLemaan vain vatlitsevaa ammattikäytåintöä. Suun-nittel-u on sdonnyt laitoksilla vaihtelewastL, mutta yleisästi on tärkeäm-mäksi kuin tieteellinen keskustelu Ja osallistr:minen siihen, muodostunut
mekaaninen opLntoJaksojen mitoittaminen Ja annetun aikataulun muodolli -nen totquttaninen. Ja lnrn Tampereella ollaan monlrla laitoksilla harrah-duttu suunnittelutyön keskeneräl.syyteen tässä tLtanteessa, on Jyväskyläs-sä Jo saatu kokemuksia kokeilusta, jossa parJastu{ myös suunniteunienk?iytiinnöllinen ja periaatteellinen ke s tåtmät tönyys.
Tampereella aineJärjestöt orrat käynnistiineet raa jan tutkLnnonuudistus -keskustelun Ja ovat parastaikaa keräiimässä adresila rt TLeteel-Iis ten tut-kintojen puolestart, Joka on tarkoitus luowuttaa opetu sministerllle jou-
lukuun alussa.' Adiessl-ssa esitetäiin joukko tcysymytcsia, Jotka vaativatpen:steeillL sta selvittiimistä ennen kuLn nitäåin LopulLiåiå tutkinnonuu-distuspäätöksiä voi.daal tehdä.

- BYROKRAATTINEN SUINM{T ITEIIIKONEISIO SEIS !
- IUIKINIOASEIIIKSEI SAAIAVA YIIOPISToJEII fii.Sf [r'Etyyr!
- I.Aå-Iå KESKUSTEIU ATOIIETIAVA TUIKINIIONUUDISTTKSEN

PERIÅATTETS[A!

a

fl{u,^' (i4,.r,r.,,

,/r/,Å-;4
*@_rA'fr42.t

TtE TEE LLISYYS JA AMMAT ILL I SU U S

Adressi-ssa lcysytäåin- ensimmäiseksi : Alis tetaanko tiede rrallitsevarl-eammatt_ikäytairnbrre ? -iia;iEETåäfEiede kaukonar.oiuyyi"""a-Jr- -mri tti.yy-tensä ?

Suunnlte].mien koulutu-sohJelma-a jattelu johdetaan oletetuista ja våilit-tömästl havaLtulsta yhteiskunnailisis ta - t ehtäwäalu eis ta. -lliinia ramp e-
19en yliopistoBsa fiLosofia iää runko-ohj elmaksi, koska ei o1e olemassafiJ-osofJ.n rranunattlart. TLede alLstetaan keinoksi'ratkaisia annettu,,va1mlsrr tehtävä. A.lussa lainattu laLtoksenane tutki.nnonuudistustyöryh-
måin toteamus korostaa tälIaisan a jattelun vahlngollisuuden puhtaasti
rr amma tiI].i s es sakLnrr mieLessä.
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Adressin toinen kysymys : Pirstoutuvatko ja heikentyrätkö
vat tieteet ? Ivlenettävätlcö soveltavat tieteet varsinaiset

o].emas saol e-
ti ed ep eru s tan-

sa?
Ona kirjastotieteemme kuul-uu ns. sovel-taviLn tieteisiLn ja sen tiedepe-
rr:staa on toistaiseksi vematen vähåin analysoitu. On joka tapauksessa
selwää, että meidåin kalnaL tammo on hyvin tärkeää, että esimerkiksi so-
siolo€"ian ja filosofian opiskelun mahdollisuus säil-yisi mahdolLisimman
täysJ.painoisena. PerustLeteiden asemaa uhkaavat myös suunnitelmat re-
surssien Jakamisesta ja suuntaamisesta koulutusohJelmLttain, mikä heit-
täisi kaikki tutlcirrnot våilittönlen suhdannevaihteluldon Ja tiedeyhtei-
sön ulkopuolisen mielivallan amoLlIe.

4slgenn-qhst adressissa kysytäåi:r: VoLdaanko näin taata työhönsiJoittu-
;fiG;-E;li s t etaanko mäiaat entLstä heikommin eväin työmarkkinoiden
suhdanneval-hteluiLl e ?
Aiwan selvää on, ettei ammatillLsten tavoittoiden kirjaaminen sinåinsä
taksa työhönsi j oi ttumista, puhumattakaan todellisesta pätewyydestä taL
liikkuma-al"a sta työssä. Vain laajat teoreettiset ja yI-eissivis Cävät
opinnot mahdollistavat kunnolLa jatko-opinnot, kehittymisen työssä tai
jopa ammatin vaihtamisen. Pel"kkä nykyisten ammatilliston waatimusten
päähänp:inttäåirEinen sj.too ihmisen turpeeseen ! &YityLsestL perr-rstietei-
den opiskelu on pid6mmä11ä tähtäimellä tärkeätä.
&leIlinen ei tarkoita sitä; että tieteeJ-lislrys Ja ammatillisuus ollsivat
väl-ttämättä keskenä:in täysin ristirl-idassa. Mutta sitä haluan korostaa,
että tieteellisyys täytyy nähdä ammatl-lli suuten verrattuna tutkinnois-
sa ensisijaisena. Nyt suunnitellut koulutusohj elmat asettavat kysymyk-
sen päLnvastoin. Ja valitettavasti koulutusoh j€1mis sa on pielassä
palJon muutakin.

LIUKUHIHNAT KÄYTTÖÖN ?

Ne].läs kysymys adressl"ssa kuuluu: VoLdaanko koulutuksen sisäl1-öin tie-
:Eä61LJ.n en suunnittelu alistaa 16O opintovlikon mitoLtukseen ?
Iåimä opintoviikoittainen mitoitus on suunnitelmien auurimpia rnielet-
tömyyksLä. Å,lunperin tawoite vähintäin 16O opJ.ntovilkoh tutkinnoista
tähtäsL ns. vä]-LtutkintoJen poistamiseen, mutta l60 opintowiikkoa on
tiukka ja täsmä]-]"Lnen g[ig. Noulutusoh jelmien sovlttaminen tlettyyn
opintoviikkomäärään on johtanut mi el-ivaltal-sl.Ln opinto suori tus ten mi-
toituksiin, koska se jo sinåinsä syrJäyttää sisä1].öIJ.Lsen ja tieteelJ.i-
sen tawoitteenas ett elun. Esimerkiksi kaksi yhtä paksua kirjaa voidaan
sisäl-1östä riippumatta asettaa samanarvoislksi. ltitoitus eL liLoin
ota huomioon ihmisten erilaj-sta opiskelutahtia yms.

*f.t\ 
§ S.r§.i t: :t i. i rir * §. \ 5 ir* ti..'"';i'''',:i'

5' $: § Å .: :-lr :i r. rr
I t :N i: ::r .:: :: : :r .:. : ::j::._ I ::::.::.j. l: :r 'i ':: :: ::'

§, \h+',i: i *,i $i: i .:i I: t § §.:t..+'r' ':i:i:*i S ':il]

:$,S,ki§"LXT§ ,

*ftS:t:S$f$.§- §J,*t,$§.§*:* i$il§ is\ *§§§, .§$



I
ViLderrneksi kysytään: Merkitseekö nykyisten suunnLtelmien toteuttami-
nä-ä!äfiiGen- täson laskua ja vallnnänvapaud.en ( sivr.raineopiskelun ) ra-
joittamista ?
Jyväskylän kok€mukset vastaavat heti: kyIIä t Mitoltusohjeiden sovelta-
minen uhkaa myös Tampereella latistaa melkoLsesti nykyisenkin opetuks€n
tasoa. Nylqri siä laudatur-tason oplntoja slvuaineissa eJ. ehkä voi enää
suorLttaa Ja rraikka ylLopl-sto sallLsikin laajahkot sivr:aineopJ.nnot
( tuntd.n 1-altoksen resursseista riLppuen), voivat Parkit ja opintotukL-
keskus lopettaa opiskelun heti 150 opintoviJ-kkoon. Suunnitelmat edel-
fyttevai äi-räfrr"ittenkin määrittelemistä etukäteen (tasta 

""116 
rputkir)

ja vapaarralintal sten aineiden osuu6 uhkaa Jäädä täysin olemattomaksi.
Llityisesti meL11ä kLrJasto ti eteessä korostuu tazrre pi.demplin opLntoi-
hin teoreettieen ai.neksen J.isäämiseksi, toistaiseksL pakollisten päähiin-
piinttäys- ja nrtiLniJaksojen vastapainoksio
I(r.rudes kysymys koskee resurssi- ja opintotuen kehitydiil jossa näkymät
öTäTToaäffa kelmot. Ne orrat kuitenkin ratkaisevia LenkkeJä koko tie-
teenteolle Ja opiskelulle. Ilman nyöntel-siä päätöksiä näissä kysynyk-
sissä olIaan lsy[ä päätymässä todellisel1e liukuhihnal-le.
Viimelnen lrysymys kolkuttaa omaa tuntoanunel Siirretåiiinkö tl eteeJ.I.J-s tä
as-iantuntermrsta edetlyttävä päätöksenteko poJ.s tiedeyhteisöStä ? Demok-
raattinen Ja tieteellLnen päätöksenteko vaL hal-1J.nno1ll"nen Ja byrokraat-
tinen mielivalta ?
Kr:ka puoJ.ustaisi tieteen vapautta, e1leivät tiedemiehet, tutkiJat, opis-
keJ.i jat ja opettajat Ltse ? Sikst keskustelu jatkukoon adressl-n Jälkeen-
kin ilman rajoittavia ratkaJ.suja mmo tutkinnonuudistuksen suhtsen.

MIKA ON LAITOKSEMME KANTA ?

IIDK:n koollekutsumassa tutkLnnonuudL stustila i suudes sa 7.11"1978 kes-
kuste].ti1n em. onglelml.sta Ja yleensä tLeteen olemuksesta. Keskustelu
osol-ttL oman tarpeellisuutensa - sinåinsä tärkeåinä ja luonnollisena
foorrrmLna ti.edeyhteisön sisäl-Iä - mutta erityisesti esiin tulLeiden
omaan tutkLnnonuudistustyöhönne liitfirvien ongelmien takia.
LaLtoksellemme arnetut edeJ.lytykset suoritua tehtävåistäiin ja nyt myös
tutkl-nnonuudLstuksesta ovat toistaiseksi olleet alaamme suorastaan
halwentavia o TtrtkLrrnonuudistus suunni ttelu on alkua joistaan selväs ti
heiksntynyt, sa.nalJ.a kun ulkopuol-iset kollokallet ovat määränneet yhä
kovempaa tahtia. Bikö laitoksemme tu1J.si avoimesti ia julklsesti
myöntää try1emmJ.J.J.ert tahollle, ettemme 016 voineet suoriutua tehtävåin-
armosta, johon ei ole sisäl1-ytetty rilttärrien woimavaro j en osoittamis-
ta?
Viihin vaatimus nyt on yhtyä ilman muodollLsia varauksia ainejärjestö-
jen adressin turuluksLin ja suuntautua yhä sisäIlöl1i s empäåin keskuste-
J.uun omasta tleteenalastamme ja 6en tulevaisuudesta.

Jussi T\:ormaa

Vierelsen sivun kyspyslista liihes satoine allekLrjoi tuksineen o].i
vastaus laitoks en tu-työr'5rhmiin pyynnölI e saada täsmä1U.siä kysyrnyk-
siä rpiakkoinr järjestettävää laitoskokousta rarteno Johaise1le on
kal selvää, ettei nlLhin voida välittömästi wastata. Ja kun ei woida
wastata, on vaikeata ymärtää tutkinnonuudistukeen to teut tamis 6de11y-
tyksiä olevan olemassa. Keskustelu ja tkukoon siJ.s vj. Llckaana ja kai -kissa mahdollisissa tilanteissa.
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N;trri,
LAITTÄÅ

,u,:- rr:('t :iJoIT"t T 
.'i: :.t

Il-lfo iTirsT d i ir.r,]"T.A

1 . ULl;el ti:t!lli;n,rnu.::;1,'t;l.rilurita t'rr'ri,tnalr ?

2. l!1tc'n tutt;i::.-.;i:l:,;tlj..,.ii:l:-roq.qii tir.r'at -:n;.! Cp?t,.i1:sc-.i ta.:cn ,i..rg;r:r,akoi:ottl:l:i;;;n r:J.i r.itcn i.o:.i:.ri..:isiiq.cl-::rya oä :.afl:,-r.i.strr:lr::a ?

3. Mttä tli.r::'irr tut'l:ir::ro:turr«lis?u!<son yhtoyrlo.trli on 1:;lli:-rc*t...-,,{i ii:r.sir.dst)':;-liopie t:: !:..i,;j.ltco1Iii oli lspsyyhii ttxrinorr tLetoolli-sost* 1(rO r:rpirito.rLil:osse ?

lr. l':it,rn f,:tr::'-.:'nc:,?,rrlr:ijr-li'h:?:,"::i:tg.r on i.atl..:rlgtu i;i.-r.;j,.:,.:tr:t1 :tcr::i J:t
Lnfc;t;,r: til.i:r"lrr v.*Lå:':;;; ..:rr:': -l:r ?

5, lllssr§ .J.r :::L Bcir trtl:i::no:rr.:r:rU.stulisossa tu.-:vataaii oixir-.:t1oit;oisrr:i
ti.steoilir:en tylii: :!.o'l.t l;rr.rlnu'ir jr t,:t:ar.,': tt;i'z ?

Iiiton tr:.1 ,:e y,l,r'r'i;'tä'i. a::'r',atl.l.Li.:'o.r Ja t:totor.'t1l".lcr op.!t::ri1c:t ,suhco
tt:ilin tltti:1;ncJ:;.r,:('io. i:11!:':;6131 yht ;,1 *e8s:i ?

IIlton turtlrtaa:r orl cl'.rralrroiclen ln::Ja-.alrinon optsl;:1r.. rnhdolLt::uirr; ?

B' )tj.tcir tirtl:,i;rnoirur;distl:l:r':rr )'lrtel.i!r:r:s-,ii oir rryi.:L'i;t;- r;,.tk. j..,c.,,:.r-
lrrsy:ti r c ;: _!...:l: 1.._1-.1 j,::!-.1 :.:i t o'.r:r o c ;: !u I,:r, t.r ?

6.

t.

..,,/'
.' ,i' :: L

**:ai.- L§3-^..,.<ri:&n,
\ ..:-;i..rr.- V-.:rr T. lr.--\,r\
1 , .t ,.g I i.'.ii..

i- /'-

,/. 
Å,*^ a *rt;- r/i l, i ;t- *g;-

i;nL.jon

r-Ä;^.'AÅ -)

' '.' r..
G 't{ 

'' } i ''-\ LI'LL.

. r. t.^;l fti t, ' r; ij.r

Q1u;./-a*. t/t;.il.t
L{t, a,it *1i3,'l(Å' fÅ4

l.
i,1-,7u/fu--J
", ll

*iltu ilo,al^h-
TlEouflmu,J

TAMAN JUHLANUMERON VALOKUVISTA VASTASIVAT,.

Toponi Kemppoinen s,33(c),

Morkku Merirqnto s,3, U,,26,28,29h), 30(b).

Losse Totvi t ie s.1, 5,7,13,17,29(b,c),30(q,c),71,32,33(q,b).
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ANNOS SALAATTIA
HilJattaln on kl"rjakauppoLhin iJ.mestynyt Otavan kustantamana entisen
vt. professorimrne Ri tva Slewiinen-A116nin laatima kirja rrJohdatus kir-
Jastotleteeseen ja informatilkkaanrr. Koska Jokainen alal-Iamme suomek-
si julkaistu teos on ainakin harvinälsuutensa wuoksi ittapaustt, tartum-
rne heti tuoreeltaan tähåin uutuuteen.
Lienee luonnoJ.lista lcysyä hetL al-uks.i r mikä paikka tä1I-e kir jaLle k:u-
1uu tieteellisten julkaisu j emme kapeassa rivistössä, vai kuuluuko ae
tähiin kategoriaan lal.nkaan käsltteen waativassa mlelessä. Ml"nkäLaisen
käsLtyksen kirjasta saa kirJa stoti etees tä ja informatiikasta tieteLnä ?
Sievänen-4116n el. probl€matisoi tätä ttysymystä kovinhaan pLtkä].le. Hän
tyytty viittaanaan kalkkien tieteiden käytiinnölli siLn perusteisLLn, mu t'.
ta ei pyri solittåimäåin Ja määrltteLemään ko. tieteitä' vaan ottaa ne
epiihi storiallLsestl Ja epäyhtei skunnallisesti ikäänkuin valmiiksi Jos-
taLn annettuina.
Ri tva SLeviinsn-A116n jättää kLrjastotieteen alan määrittelyn yhdysval-
talalselle Jesse H.Sheralle, jonka mel-ko naiiveja käsitykslä on hyv_i n
kritisoinut mm. ReLJo SavolaLnen työ s säåin rrKirJastotiede tieteenätr (s.
56-57). Kiisi ttelemåinune teos rrJohdatus ...r onkin pikemmlnkin sltaattl-
kokoelma kuin tieteel"lLnen pohdiskelu. Jos Jotain voi siteerauksista
Ja niJ-den tuLkinnoista Johtaa, niin l"ähinnä kirjastotieteen ja informa-
tiikan käsl-ttåfurise täysin telmokraattLsestio
Sitatointi on jo sinålnsä keståimätön pohJa tåtmEinnimL s ell e oppLkirjaksi
(ilmeisesti ?) pyrkivälle kirjall-e, mutta on kLrjoittajan tässäkin taL-
dossa huomattavissa ra joittuneisuutta. Teoksessa on Sievänen-A116nin
Johdarrnon mukaan rrerityisen vähZin edustettuna neuvo s tolii ttolainen kir-
jalJ-J.suustr, eikä siinä oJ.e huomi.oitu laLnkaan muLden sosLal"lstisten
maLdon tuotantoa ( ]-ukuuno ttanatta ddr-Iäistä sanaklrJaa) - Ja nitä
tulee muun tärkeåin Iähdeainel.ston puuttumLseen, siitä antaa hyvåin kuwan
vertailu em. Savolaisen teoksesr.
Vaikka teokeessa lainataan neuvo s toJ.ii ttolais en TEubarJanln selkeä kir-
jastotieteen määritelmä, RLtva. Sievänen-A1L6n yrittää red.usolda neuvos-
toliittolal-sen käsLtyksen kirjastotLeteestä kirjastohallLnnoksi t (s.tJ).
Sievänen-4ll6n ei kerta kaikklaan näytä ymmärtär€n yht ei skr.rntatieteLden
luonnetta ja J.ainomai euu t ta , mistä eråiinlaisena huipentumana on teoksen
päätty'mlnen J.ntLalaisen Ranganathanin vilden trLwLaalin rlaLntr nostami-
ssen korkel.nmral.le jal-ustalle (nältä'llakeJarr kritisoi Sawolainen em. to-
oksen siwul LLa 6-7).
Kåtsittelemåtone kirja ansaitsee toki peru steeJ.J.i senunankin arvion jq sii-
hen tutustumista täytyy pitää itsestäänsol"vänä jokaiselle tieteenalas-
tannre kiinno s tuneelle. l&ltta tooksen sl.tatologiset, u!.konaiset Ja sl"r-paleiset käsitykset taL lavertelevan kuvaiJ. eva hlstorLankirjoi tus ei-
wät tuo käsittääksenL esiJ-le paljoakaan sellaieenaan hyödynn e t tävää tie-
toa tieteenalaltamne. Tämä jo aaettaa sen käyttåimieen esimerkiksi oppi-kirjana hyvin kyseenalaiseksi. Ritva Sievänen-A116nLn teos la:vastaa
hyvJ.n tiettyä kehitysvaLhetta kirjastotieteen ja informatl-lkan ohdakkei-
sel.la polul.la Suomessa ja osin muuallakin maailmassao

Ju s si T\rorrnaa
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Keskustetemme tieteestömme

k irj
M itö
crstotiede
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VOIKO KIRJAVALINTA OLLA
rIE TEELLISTA ?
ollL Ttrutenln kLrJoitus trValLnnan.\rapaudesta Ja.nastuustar (rsusrNe, l/lA s.Z-tt) Ja nonetkeskustelut kLrJavalLnnan tj.lmoilta äwat pannået miettlmäåin aslan ongeimallisuutia laaJen-mlnkin. seuraavassa haluaLeln puuttua aineLstonvalinnan laaduIllslln pertrsteluihln, Joic-ta otsikon kyslmyskLn lcumpuaal

Al.nelstonvallntaprosessLssa on Ja tulee aLna olemaanr kaksl. puolta, tekninen Ja slsä11ö111-Ir€rio l&leilLsessä kirjastonhoLtaJasta vol varmasti kehittyä- erätiniainen aslaituntiJa kou-lutuksen Ja käytiinnön harJolttelun kautta. Mutta minkälainen ammattltaLto mei1le tiehltty;7tal voL kehJ-ttyä valLnnan sisäLIölliseen puoleen ? Kul'nka pltkälle sltä yleensä voldaanopettaa tieteelllsin tal esLmerklksl ammatillisin p.r.r"telrr-? oltaislinko meLllä valmlltalilttåimäåin opetukseen §'a1mys tclrJastonhoitaJan sisäuötttsestä vastuusta aLnelstonrrarln-nassa ?

-QllLn näkemye puoluopolLLttl'sEn alnotstonvallntaellmen älyttönryrydestä on varmastl otkea.llutta raäkaisematta jäii odelleenlcLn so, mitä itse asl-assa tarkoltetaan slsä11ö11iso11äasLantuntomuksalla. jtri-håin olo sama asia, Jos yhdlståinme aslantuntemuksen kLrJastonhoLta-jan lcykl'yn erottaa totuus Ja epätotuue eri tioleenaLol.].la tal Jos pidänrme asiantuntlJanaoellaLsta kir.fastor*roitajaa, Joka tLotää, mitä kuntalalset haluarrat lukea.
oLen sltä mreltä, että noJautumlnen aLneistonv-allnnan opetuksessa kalnllalalalin per1aat-teLslln, Jotka 0111 Tuuterln sanoln johtavat [vallntakri.teorlt-ki"EtonholtaJan Lntulti-osta Ja hvvästä.maustatr; on-täysin kestlimät§ltt - Ja ainakln epätleteelltstäj XysSmyI-sessä on plkemmlnkin menetelmä, iolla kiertää Ly"yrir t-rt-r"r, i1satl6sta. sltä paltotopetuksen po:nrstaminen olsmassaolevaanl-EuTE tiysfn epärrlralllaeen klrJaatokulttuur.Linon epällyttävåiäo
oeko sltten löydettärrissä JoitatcLn tteteellLslä perlaattei.ta alnel.stonvalintaongelnLenkäsittoremLseksL ? Mieleståini on, mtrttei-nllnkäåin ki;j;;t"tloteen prirista. Dtkö nimtt-täin o1e selvää, että aineLstonwalLntaproaessisca olånme- tekomisiasä vhteiskunnallisentledonvälitystapahtuman kanssa ? Jos tarna hyväksytäåin, ilr.o olLsl tcytfettavä alnelstoD-valinnan penrstelulta tl'edotucoppiLn, soslolo6laan Ja fLlosoflan tietoteor.l.aan ?
MLnusta on täysln---se1vä{, että P"!9.! klrJavalinnasta absoluuttlsen EonlarvoLsuuden vrr-ra§lla ovat hölynpölyä. Valkka olettaisLrrnå niln teoreettir;-aii;;";;; että kLrJaston-hoLtaJalla ol.isl. kalkkL maairrran kirJallisuus tasa-aFtrol.sestl. harkitta\ranaan, tlman rn1_täåin määräraharaJoituksl.a, llman mrtåein muitakaan r"Joitrtrr", elkö hänen ratkaisuJaralqritenkin sanele alna oma arvomaailma, omat-käsltyt"äi-rrwastä ja pahasta, tarpeelliaee-ta Ja tarpeettomasta Jne. valinnan måhaotttsia tieteex.itsla penrsteruJa el voi löytärkirJastonhoitaJaraukastar Joka lopulliaen ratkaisun 3outuu tekemäåin. Håin on o6an maail-mankatsomukgenaa helJastaJa, haluttiLn sltä taL ei.
Nähdäkseni valn yrulärtåimällä aineistonvalLnta gs?na laaJenpaa yhteLstnr*alll.ata proae!-sla (Jontca keskeiainä oslna ovat kuatannustoiminta, utrut alneLstonvälltyskanarrat Jaainelston käyttäJien tLedontarpeet), päästäåin settålsiin yhteyksltn, jotka olkeuttarratpuhumaan asLantuntemrtrks esta.

on rryös slrytä erottaa kegkustelusga toLsistaan klrJarrallnnan yhteLaln|rnna1llset pertaat-teet ja ltse Lnf,onnaatioaLnelgton-vallnnan tieteeliinen tarkastelu. Kun lautak,nnat tc-kevät kirJavalintaohJesääntöJäåin ( ios yreelsä t"k;;t;: ), kyryryksessä oi ole tieteelllncaprosEssir vaan yhteisl;r.rnnallisten. pyrkimysten hei jastarinen icirSaston i«okoelmlssår lfuttakun Tampereen ylioplston kJ.rJastotiäteen ja tnforiatiik; laitoksella tutustutaan infon-maatioaineiston varintaan, emne saLst etsia lfyfiintuå-j; sove1lutrr."i", ,r"uo perrrstelui-ta. NäLden pertrsteluiden tävt;ry sr.täoar.tsl täirteä tJ-eiecllteestä. er.rtiervrtä; at marnr-aslolden mletiskelystäo.
Hel.kkL porolla

M:utenr käsfte klrj?Yalll!{r?n dgmokrqag-tisuus on todella ongelmall:lnen. 0111. T\.ruterl to-teaa1että''Demotct1edon.'oil;hr1unpohja1ta.nEtrdottomagtt.
lfutta l'n:n ernme vol pitää klrJavzrlinnan penrsteina parramentaarisia voLmasuhteLta taltcysyntää slnåinsä1 joudurnnne poistamaan kaksL muoaoliisen demokratian ilmeneml-s'uotoa täc-tä prosessista. Jääkö kl"rJarrarLnnan Ja demokratlan suhteåksi totrnrdelilguuaen Ja epäto-tuudEllLsuuden esLlntyrninån informaatioalneLatossa ?
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Poito tuti, poito tu Ii,
mon i kovo sydön suti ,..

IIDKIN ollA PAITA oN MEI\IfYT KIIIN KIIDIILLE trflrlr.r-E. 
"ILÅIrKSIA 

TULf pERiiTf 92 XApp LgI"AtJA I(UN UÄTjnÄ TINIMANSITTSTÄ UDI(-'IT'NNTII(SELLA VARUSTSTTJA I}I}IrSrÄ AT,XOT }T,PEJiN NÄXörSrNgI,
LTTKUSI(ELLA vLroPIsToLIÅ, ovAT HrrAAt'IItlAt iirrMvsEr vAATTA lrsÄrrraustA. ro urrltpÄs stlrl.
TTOTCÄVÄSTI TURUILIÅ JA MR TLI.A ON ICT'ULUNUT VAIMEq,TA MUTTNAA SrSJi]iTVPÄrUr,JiTUPr]iVTIOUStT,,
DfnäILUSTA JA TIES tttstÄ oI\TITUISESTÄ. IIIÅ}.I I«t-rN ol,lsf JoTAIN oUTOA stfNÄ, .los .l,tNu;lln_rTSfii O}TÅN PATDAN HANKIiII, VARSINKTU rÄrN 1O-WOTISI.IERKUTSSÄ. ITUTINAT ON rAr LUOTTTT:LTA-
1,:[SSA I(ATET'DON KAT,IAI"AAN I(AT.I}GOITI.AÅN.

SALLITTANEEN I'IIIUTÄIIA vAllvASTI ?II{NEPITOINEN MIELIPTDp tlstÄ pÅfTA-ASI/\S?Ar I.{ELrttN TTLEE
TrrrPA LTNSSTTN r,IKrNiit<örsuLl,I}1ctNr mriv rjixap uiiuÄ KyI$urNET JA TÅÅs rytrMENEt. rr-pujir pArDAt{-
{IåJI*TAJAT YLIOPISTON I-IWTDN NIIN BYITOIOL\ATTISEsSA TL}.ASToSSA. I"IoIN§N TUNNE DI vol sn"Txl,
rltAli rnt.rÄstÄ. sE ow lrnä JoIilrsEN l.tur.srAA.

Atkuorvioint io peruskurssisto
Kirjastotieteen perruskurssLn vlelä orlessa hLukan keslc€n haruanmealustarrastL esl.ttää joitakin krilttLsiä az"rrioLta. Kurssista on myöstehtv kirJallLnen lmrsslkysery, ionka tul"okset rår..råråt- åinen goulua.
Peauskuresi oi ole vaatannut allekirJoLttaneLd€n odotuksla, se si o1eantanut meLllo s elvtiä kuvaa kirJas to il eteestäe päinrrastoir, - 

rcr.o tleteenolemassaoloonkin kohdistuu kurs sl-n pezr:steelf å äpaf fytsi-.
&binäisiä pikkutletoJa hLatorlasta, sen lukuislsta henkLlöhahmoLsta jatilastollisista yhdentekevyyksr.stä on kertynyt,rro.a""ti. - sen srSaanesim. kirjastolaitoksen suhde yhteiskuntaan än Jäårrryt lähes tayaärir-sestl. huomlo tta.
Allekirjoittanelden mielestä klrJa storaitosta ja tr.etenkr.n r.tse kirjas-totiedettä pitäist py: tyä r-ähestymään tieteelrise;r' j" p""uremaatti-
s emml'n kuin tär1ä kertaal Jolloin sar.mme tunrautua rarriinå- pe <t nkrono1.ogtslLn muistLll.stoLhin ja muutamiin määrite].mLLn.
Kurssi§rsely tuo Julki_ rm:id,en 

. 
pen: skurs silai s ten rrielipiteet Ja arviotsyJcsyn opetuksen sisäJ.löstä, 

. tasosta Ja mahdolli"f 
"t"-ä"""ä"sehdotuk-sLsta. Tåimä ol.i a1"J.ekirjoJ.itaneLden iäkemys.

KURSSINEUVOSTOLAISET

Morjukk o Ku ik ko
Jrrhqni Lqikkojc
lrjo Peltonen
Tuijo Sonkkilq
sekö
Jukko Tommilehto



MAR KKU ME RIRANTA:

HABENT SUA
FATA L BELLI
eti kirj o tto on
kohtotonso,
mutto UDK:n
ju tkoisusorj o
sen kun menee

Vuosl lähestyy loppuaan Ja tyytyväl senä voi nyt todeta UDK r.lrrn tie-
teelI-isen Julkal.susarJan hyvin saavrrttanoen sl"l1e asetetut tawoittset.
KuukausL sLtten srroritetun lukijakyselyn perusteella sarJaan on ortuLlmeisesti varsin tlrytyvätslä,
vastauksLa lryselyyn tul.L kalkkiaan 54 kpl, Joista 39 päåiaiineopl,skeli-
Joilta, I opettaJilta Ja loput siv,aLneisilta Ja ylimåäräislltä. sar-
ian lg§gg pid.ettiln yleiaestl" sopiwana ja ql"hewalLntaa melko onnistu_
neona. Jatkossa toivottiin eniten ainei stonvalintaa kåisitteleviä ar-tlkkeleLta. To{"seksL suoaituLn aihe o1i kLrJastotieteen suhds muihintietoisiin Ja kolmanneksi klrJastoalan JulkaisuJen ja lehtien esl"tte-ly. &lelleen toiwottLin kirjastotieteen ja informattikan suhteen, tie-
donlähteLden sekä kirJastohalllnnon Ja -suunni.ttelun selwLtt€lyå. Mut-
den aiheiden kohdalla toLveiden haJonta oli. melko tasalsta.
llalukkaita EarJan toimitustyöhön osalll,stumaan oll heitäkl.n. JulkaLsu-
Jen hinta koettLin lähes yksimLelisesti sopivaksL tal jopa halvaksi.
KehuJen J.LsäksL tulL visJ.ä hyvLä ohJelta Ja ehdotuksl.a. -

H-yväpä on tältä pohJalta ot€€npäin ponnl.st.lle. I(irJastoalan JurkaLsu-Ja lehtiesLttelyä varlen penrstetaan työryl.unä, Johoi osal.lLstumistasuosLttel€n erityJ.sesti approlaleille, sillä Åtina on hlnrä tLlaLsuusperehtyä henkLlökohtaLeestl tärkeään aiheeaeen. KLrJasiotLeteen pai-
kanmääri t t eryyn tieteidsn kentässä antaa melko hlnråin rrastauksen sar-
Jaseamme nel Jäntenä .!"llkt" KirJastoparwelun kr:s tantamana ) ilmestynytReiJo savolaisen ,l(lrJaetotlede tietoenäro ALneistonvalintaa käsit-t€Isvää materLaalla etsLtään. tlettäwästl I(irjastopalvelustakln ontulossa pJ.akkoin klrJavalintaa käaitteLewää ainelsioa.
h. lyselyn perusteeJ-la näyttää siltä, etteL moni orlut vlolä ehtinytpershtyä JulkaLsusarJan alneistoon. Eikä ihne, onhan 

"rta-trrrrrtrrnlculn f.iukuhlhnalta. No, Joulu on tulossa 5a oiist<etuklLreet-hellittä-vät hetkeksi. ALkaa Jää vaikka lukemiseon. Ja kukapa tJ.etää, ehkäpäJostakin lahJapaketLsta Jossaktn - tavanomaisten räi j"rii"i";en ohella- putkahtaa eslin 'tsawolainonn, tolsesta rr sievänen-alierrn i"r. 3"L"rmru, Joka Juhlankin keskelre tuo tervetull-oen tuulahduksen tlrjasto-tLedettä.

IJDK:n tLeteelrlnen Julkaisusarja. seuraavia numeror.ta on saatavanatoimituskunnalta sekä IJDK:n opintoneuvonnast" ( t ""r"ii"-liusam,osoi tteesta):
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N:o 1 l{ihailovr Gil- jarewslii &, T3ernyi : tieteel].isen informaation
rakenne ja tärkeimmät ominaj- suudet 3 t-

N:o 2 Kristiina Koivisto: KirjastoaLan koul-utus Suomessa jt-
Nao 3 D.J.Foskett : Perusnäkökohtia Luoliituksesta informatiikan

apuvälineenä 3 t-
N:q 4 I.teijg Savolainen: Kirjastotiede tieteenä 15t-(Uiåta on opiskeli jahinta. Kirjastr:palveLun hinta

muil1e kuin opiskelijoil-1e on 34r-)
N:o 5 Pertti Suhonen: tieteestä ja tieteel-Liscstä kommunikaati-

o sta 3r-
ToLmitueLunnalta (lähinnä Jussi T.r:ormaalta ) woi laLnata mm. seuraawiakiintolsia Juttuja:
R.S.GilJarovski: I'lain LLnes of Training in Libra?y ScLence and Infor-matlcs! an Analysis of Textbooks. l.Ioscow 1974.
(ffIiIeSCO:tto tehty selvitys kirjastotieteen ja informatiJ.kan opetukses-
sa erl puolilla maai1.maa käytettävästä oppLmateriaalis ta. )
A.I.llihailov, il. S o Gilj?revski & A.I.TBernryi: Tleteell.inen kommunLkaa-
tio ja informatiLkka (venä jänkielLnen laitos) Iloskva 1926. TEistä
on myö s englannin:.,ie1Lnerr lyhennelmä.
PenttL Suhonen - PerttL RautLo - Oili Kokkonen - futi l(a].li : Tieteel-
lisen konrunl.kaat:l.on oage].mLsta yhteJ-skr:ntatieteissä. ?ampere 1972.
Iluita artLkkeleita kirjastotieteen ja Lnformatiikan alueelta. Käytä
hyväksesL !

ii§§s



JUSSI TUORMAA'

KALLISIA MINUUTTIA60
Helslng{seä JärJestettLln 14r-15o l1 .1978 mrlrJastoalan tutklrr,ssemLnaartr. NlmL kcr.too lqr-
vin tärkeästä ongelnasta Suomessal klrJastoalan tutklmuksectal Joka on ongelma erLtyLseatt
slks{, ettel sr.tä Juurl ole olema§sa elkä sLl1e o].e luotu vleläkåiåtn rltttävLä edellytykaif.
Kuitenkaan llman tleteellLstä tutkfumrsta eL alalla volda tehdä pemateltuJa ratkalguJa esl-
merklksL klrJastopolltlLlcassa tal. alan toimLntoJen kehLttämiaccaäo
Päävastuu tutkLmuksesta lnruluu tietystl alan al.noa].].e tieteelll.gelle koulutusykslkölle suo-
messar Tampereen ylLoplston kl.rJastotleteen Ja LnformatiLkan laltokselle. Valkka genlnaar:ll
JärJeetäJäksi KtrJastoseura;n lisäksl o11 Llmoitottu ryös Tampereen ylioplsto, el. aJarrkohta(tttstat Ja keskLrrlLlcko) eauinut sen paremmin laltokserume opettaJatornnan lorln oplskell.Jot-
denkaan osallLstua seml,naarLLrr! Opistco!,lJollle esteenä oll. uyöa aemlnaar.in korkea htntat
polkkä osal.ll.stumlnen 5Or- (muJ.llo Jopa 150r- I ) Ja stihen matkat pääLle' yöpymLeostä 1ma.r
puhumattakaan. Tfuiä on ensl.nrnälnsn lsysymysmorkkL Ja suurl gellaLnent mlklrL JärJestotilärr
tutkfumrasemi.naarr. r.lnan koo' tutrcrrmrsalan tutkiJor.ta, opettaJla Ja oplskeliJoita ? I(etä ao
hyödyttää ?

Koglclvll'kkona 15,.11.1978 tcl.o 9-1o oli varattu tuntl aLkaa Rel.Jo SavolaLsen alustukselloII(irJastotlede tLetoonätt ggE, plryclotyLlle kommonttLpuhosnuroro{lle apulalaprofessori VeLk-
ko Plotllältä Ja YK OtI.!. Kokkosolta sokä. kesl§rstelulle t Slls kokonainen tuntL alamne
uraauurtarralle i.tseanallryeltutkLmukleUe t JotaLn ehdl,ttlln orureksi käsl.telläkln.
Savolalsen aluctut Pornrstrrt hiinen vastallmectyneeseen klrJaanaa, Joka selvltteler tärketu-
plä kLrJastotLeteelllslä tradltioltao savolalren mrkaan nso eurooppalaLsen Ja anglo_anertk-
kalal.sn oppieuunti.en låihtökohdat Ja kehttys ovat Johtaneet ne pLrstaleLsLksl Ja yträ !uu-
rempaan epältsenäLslryteenr Jos tärkelntä on klrJastoJen tolnLml.nen trtLedonvälitysapparrat-
telnan moLtteettoman suJuvaltl (tet.tr1"-or6ganlsatorl.sessa ql.elessä, llman tiedoatettua cL-
säuölustä auhdetta vält.tettävään tletoon Ja koko yhtelsktrntaan) Ja serrrlytynlnen tehtä -vlstäåin taloudelllsestl mlnlmaallsln kustannukstnl o1laan Jo aulautumassa al,van mulh1n o1r
pl'aLnelsLin, lähl.nnä ta1oude1lls-5a111nnolrLs-telsrls1in.. aBstä kohtalosta on eslmerkkeJr
erLtylsestl USArcsa Ja Saksan LlLttotasavallä!!år
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SoslalLctlsLssa malssa on kehlttynyt volmakas klrJastotleteen Ltsenälncr traditlo, Jonka
tutklmrksen ensLslJaisena kohteena on kLrJastoJen yhteistnrnnallinen frrnktlo, tä.8ä konkretl-
soltuu l.uklJan Ja J.uklJall.e välltettävåin l.nformaatLon suhteessa, sllnä mLten klrJastot vot-
vat rraLlmttaa väll.ttiimällään tledol-Ia materLaallsen tuotannon ehtoJen parantamlseen Ja ul-
ten ne voLrrat vallcuttaa aktilrrlsestL lhmisten yhtolslcqnlalllsen tLeto{suuden kohottanl'ecnr
Tänä tradLti.o hyödyntiiä ryös krllttlsesti porrrarLlHeten srruntlen kllstattom!.mmat tulokact
Ja teknJ.set saa\rlltuksetp mutta sällyttää omalaatul.suutensa ltseniilsenä yhtelstmntatieteatlo

Esltyksensä !.opuksl RelJo Savolainen asetti tavoltteeksl selvltttiii myös Suomessa tleteoll,.-
sln tutklmuksln yhtelslnrnnarl Ja kl.rJaston vä1lstä suhdettao

f,omnenttJ.puheenwuoronsa äpoprofl Velltlco Pletilä aloittl. esimerkLJ.lä sosl.aallpolitLllgn pt.l-
risaä tehdystä Ltseanallryslstä, Jossa o11 päädytty toteamaan ko. ainesn kehlttävän rratn
toLmenpiteitä erl.I.aJ.stEn soslaalisten ongelmlen ratkaLsemlseksl Ja rraJoLttuvan näl.n erään-
laLseksl to{minta-opLksir yltåimättä varslnalseksL ltsEnälseksL tleteeksi. Ptetllä toteal.,
Savolalsen työhön perlstuen, että myös kirJastotleteen tradltiolssa on påiädytty vaataavaan
anallrysLln. Tolsaa].ta nälssä on Ll-malstu myös yhtenälsen teorlan tanre. !tutta mLkäll täl-
I.alnen teorla eJ. lsykene asettamaan nyös kysymystä klrJastoJen paLkasta yhtelskunnasaa, so
alistuu yl.tåinättä tleteelltsen tsorl"an tasolle. Vasta Srbtetskunnall.Lsen kytkennän Jälkeen
voLdaan kl.rJastoll].e asettaa myös tleteolLislä tavoLttol.ta. l\äL].aisten tavoltteiden otta-
mLsta valmLl.na tLeteen ulkopuolelta o11 Pietilä havaltsev-lnaan myös soslaltstLsten maldea
kLrJastotleteen tradLtloåsa, rraLkka slLnä muuten klrJastoJen Ja yhteiskrrnnan yhteys onktr
varsLnalaena lähtökohtana.

ToLsen kommenttipuheenrnroron käyttäJä YX Otlr. Kokkonen näkJ. SavolaLeen firössä Joltain trelt-
koukslar Jolsta eL keskustelussa l«rl.tenkaan oltu yhtä mieltä. Kokkonen thmettelL savola{-
sen JaotteLua tietsentradltloLssa Ja tulkltsl asn rnaantLeteellLseksi, maittalsekgl. Ec1nerr-
klksl håin ottl marxilalaena tr:ntsmansa G.Wersl.g'in Låinsi-Berl{lnin Srel.e Unlwereität,iatä,
pltäen väärtinä tånän kåislttel-yä ponrarill-isen tieteen tradltion yhteydessä. Jokalnen päå-
telköön Ltse, minkälalsta tieteenktisitystä l{ersi6 Savo1al-sgn käsl"ttolqnässä artLkkellaaa
edustaa, mutta rLstLinvalofus {positilrlsml tal marxLsml.d suhteessa oslteltythln tleteea-
traditiolhln el. yhdy malttalseon jakoon. SitäpaitsJ- polkksukset elvät v:telä muuta tutki-
muksen valtawlrtauksial esimerkl.ksl Savolainen ltse ei a.rrtL-positlvLstl_slsta lälrtökohdlstaan
huolLmatta luo vlelä mLtään varslnalsestl uutta traditLota, eJ.kåi kapltalLstlsissä malsga
toistalseksl. merkittävää marxL1aista klrJastotleteel.I-istä traditlota rrlelä olelcaan.

Tolnen Kokkosen §rseenalainen väite kohdLstul sllhen, ettel SavolaLnen ole tutklmukaessaan
käynyt läpi (eikä Kokkosenkaan mukaan sltä vol yhdeltä Lhmiseltä edellyttää t) varslnaicta
klrJastotLeteellisiä tutkirnrkslal Lkäänkuin no osoittaisivat Jotain poLkkearnaa tradltloi-
den luonnehdltulsta tLedepenrstoista. EsimerkLksL konkresttista klrJastotutklmusta ol vol-
da muitta mrtkLtta yhtäIäLstää tai sannatstaa posLtlvJ.smLLn, ratkal.sevaa on ss teorlakehlk-
ko, Josta käsLn tuohon tutkLrmrkseen on rThdytty Ja Jonka mukalsestl tutkfumrksesta tehdään
JohtopäätöksLä. Keslo.rstelussa Savolalnen ponäsi Koktcosalta työssäåin käyttåirnälleen Jaotuk-
sella valhtoehtoLsta r:atkalsua, rnutta sltä Kolckonen eJ. pystynyt esLttåimä?ino

SavolaLoen teoksen käyttöön llLttyl wle].ä 0111 Kokkosen zdstl.rl.j.talnen tolve saada kallckl
I'bmlset l-ukemaan se (ttlähdealneisto rrastaa lLsensLaattitöiden vaatlmukslao) mutta sarlaan
hengenvetoon olla ottamatta sitä perusoppikirJaksl kirJastotl-eteen Ja lnformatlikan lai-
toksella. Mikä sopl.sl- täJ.lalseksL paremmln?

I(eskustelu o1lsl- Jatl«rnut opälIemättä pLtornpäänkln, mutta vaJ.n rmrutanra puheenrnroro ohdit-
tlln käyttää, ennen ktrLn nuo 60 kalLista mLnuuttia oLivat lo:luneet loppuun. Kal"keksL on-
neksL meLlLä on tuo Savolaisen työ klrJala Ja raahdolllsuus vLettää sen Ja sen osoittamlen
rilckaLden Iähteiden parlssa arrtolsla hetkiä tirntikaupal-J.a, klrJastotloteellisen tutklmukaen
monestyksekst Suomsssao'

,
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TAKS%RKKI
onnistui tåinä \nronna hienosti. Säve1lah ja tuotti ennätysmäi-
set yli 3OO OOO markkaa, ja kuultil-nhan sieltä UDK:nkln haas-
ter vaikkei tiettävästi toiveLerryä, Kirjastonhoita jan valssia.
?aksvärkkiin osall.istui tilas to jen rmrkaan puolisensataa UDK :

laistar useimmat iI-meisesti Aviisin kaupunkijakoon (tcs. kuva
alla ) . Lehtenrme päätoimit ta ja suoritti osuutensa Teinilåin
Leenan omenapuissa ja epäLlemättä vastaavanlaisia uroteko ja
suoritettiin muuaLlakLn.

Taksvärkin Laaja kanrratus Ja osanotto Suomessa oli tava].laan
aika kiintoisa ilmiöo onhan nij-n monta palstasenttLä käytet-
ty mrno opiske}iJoiden pa ssiivisuuden vakuutteluun. Solldaari-
suustyö Chilen ja eteläLsen AfrLkan kansoJen tulevai.suuden
puolesta tavoittL selvästl" suomalaLset nuoret. Se olLkLn
oLkeastaan tärkeåimpää lnrin kerätty rahasunuta. SolLdaarisuus
tämiin päLvåin maaLlmassa on puolenrralLntaa sortoa vastaan.



ASIASANA
ELOKUVISSA

MUUSATTUA RUNOI LIJAA eti
mietteitö Eino Leino-etokuvosto

Eino Leino on uuotia. Kaupaksi menee Legenda - kuoltuaankin. Lel.non
värlkkääseen porsoonaan tarttui myös Jaakko Pakkasvirta ja väiinsi at-
heesta glokuvan, sylcsyn m€B tarl tookseksi mainLtun.
Dl okuva on kaunis Ja hallittu. Innostus aLheeeeen Ja kl,intymys kuvat-
tavaan nä.yvät hlenosti. Kuvakulmat, värit, asetelmat Ja näytteltjöJ.-
den suoritukset ovat huippuluokkaa. Aikaa on kuvattu pLkkutarkkuudel-
Ia, Joka on saanut hi storl.oL tsL jat haltioihinsa. Nåimä puolet saavat
allekLrjoLttaneenkln kehut, mutta ...
MISSÄ !)INO L.EINO ? IhmJ.nen I ankaran aatteen Ja f,yön mLes, taLstelj.Ja,
human{sti Ja ylcsinälnen etsiJä haudattiin valtavan tapahtuma-uyöryn
alfe. Elokuvaan otr ynpätty kohtauksia Leinon o1äuästä: onneton awio-
llitto, suhde Oner:vaan, perheen miallsairarrs, Kasimir-veli r taiteil.i-
jatoverelden JuomLngLt, omat sairarrdet, yleLlakko Jne.
KohtauksLa Ja otteita, joiden keskelle sl.tten tuotlLn l"ähikuva Loino-
SaLmLsesta suuasaan sLtaatti. Opetusko ? Aforisra1ko ? ArralyysLkö ?

Hyvä Ja ilmel.sen viJ.pLtönkin yrltys kuvata Elno Lainoa aJassaan Ja
tapahtumLssaan Jäl keakeneräi seksi, vaJaval"seksL Ja ontuvaksi. Nä-
konisen arvoinsn elolo:va kuitenkLn on. Odran se mLtä parhain todis-
tus sJ.Ltä, että suonalaLnen el-olrn:va on nousemassa aallonpohjastaan.
IlmeisLä valkeUks{a on, mr.rt ta ken tekee, se oppii.
Muuten, l.ukekaapa Dlno Karhun aJatuksla &Lno Leinosta klrjaota uSuo-
msn 190O-lurnrn al"un kLrJal-lLsuusn t

Jaana Pakarinen
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PETRI VESTEL I N:

Hunojokurkut tunnetmoivot
JamaLka i.tsenäLstyllnronna 1)62. sleltä on v6nee11ä 145 tm f,uubaa1. Se on kehityauaao
RDGGAE on Jarual.kan ruustlen utrsiLkkla. Se on kehlttynyt Jamal.kan omLen perlnteJ.den Ja USArn
kerlyen musiikln sekolttu€slar vlelä 195o-1urnr11a JamalkalaLnen mrsLlkkL oll puhdasta rhyth
& bluesia. tg5o-lurnrlla ge mruttul Janalkalalsemmaksl Ja sal nlmekseen SKA (&rglannlcaa
myös BLUE nee't). Vaikr,rttelta saati.in edelleen USArstae Jossa soul olL eyr,fäyttänyt rhytho
& bluesln. JarnaLkalla skan tllaIle tull. ROCK STEADY. Sen slteot USArn rnrs1ikklln elrrät ol-
tr-eet enää nLl-n vahvat lnrln skrun.,

No, sltten syntyl REGGAE (truraal). Itse aalassa se olL alunporln vain tanssL, mutta vakl.tn-
tuL pikkuhllJaa JamaLkalaLs€n popnnrsLlkLn nlmenä. 195o-1uurn lopun reggae eroaa raelkolsegtL
tåi'mänpälvälsestä; ennenkalklcea yhteiskuntakrLlttLslrys Ja s1rvä uskonnollisuus puuttulvatr
Reggaen kehLtbmiseen puhtaastl JamaikalaLseksL uuslLkl.ksi on suurestl vallorttanut MSTA-
I'ARISI"IIT pienl uskonlahko, Jolla on omat omltulset pllrteensät heidåin Jumalanca (.raU) on
Ital1e SelassLe, ganjan poltto on vähLntäänkln suotalraal sanooin kauhuklharat. Ra.stat etrrät
usko kuolsmaal elvätkä rryöskäåin tavoLttele materiaallsta tr5rlnvolntla. paluu Afrlklcaan on
rastan suurln haavor Rastafar':LsmL kehottaa Lhmislä taLsteLemaan oikeuksLensa puoleatal
muistamaan afr:lkkalalsot Juurensa Ja kr:lttuurLnsa. lfyhfään Iähes kalkkl reggaen esLttäJät
ovat taL välttävät olevansa rastoJa.

Reggaon tunnlsta'a kesklnopeasta kolnuvastar/pompottolevasta/nykLvästä rytmLstä. Ll.sää syket-
tä antaa päälllmnrälseksL miksattu ttnä§rmätön basson. Delroy lfashlngton laulaat ncan you
feel the rhythm. llovin6 up, morrLn8 upr movlng up. Ttria Ya reggae muslc. Mowlng up.../ No
you can't flght lt. No way at all. You'd better Joln lt. Or prepare to cnrmble and f611.t
Nälnhåin sro on nähtävä.
Iteggqessa kalkkl- sol.ttlmot ovat sallittuJa, mlkä la,ruluu moni-ilmelsLssä taustoLasa. Lau1u
sensljaall on saarnaavan monotonLsta, ilmalsten vakaata uskoa s1ihen, että Jah antaa voimaa
taistelussa poie Tronchtorrnln slununerlsta Ja Babylonlsta. TaustoJon Ja laulun vastakohtalornrc
saa alkaan perln hSrnoottlsen Ja tlhoåin tunnalnan,
vuoslna 1975-76 yr!-tettlln reggaeta eaada läpl myös Aroopassa, mutta mltään koko kancan
hupLa slItä ei tulIut. sen verran suosittua Be lnrltenkin on, että &rglarurlssa agurrLen Ja-malkalalsten Joukosta on pääcrryt nonla h: rrä Ja hlenoJa yhtyeltä levyttämäåin. Nänä orrat
suhtautuneet yhteLskuntaan ehkä vlelä krlittlgeuunln kul.n Jamal.kalalset Atlantln tolaella
puolella. Steet h-rlss-yhtye BLrmlnghamLn TränchtownLsta laulaar oBabylon ts falun8,/
It raa foolish to bulld lt on the sand / tlan sworth sha1l atand, ffum-Ilke Jah nock-flght-
lng back / lle once beggars a!'e nor ctrooaers / No lntentLon to be rosers ,/ strtvtng fonrard
rith ambl'tLon / xra lf lt takec anunltion/ae rebel in IIan sworth revolutlonri
VarsinkLn englantl.lalnen reg:8ao on rtruttumacsa hlenoctuneeopaan suuntaan. E[hä.n cilnä al-
nänaä mLtäåin pahaa ole, nnrtta vot ollar' että roots-reggaerle käy samoln kr"rln deep-aoultl-
le aLkoltlåärlo se lcuoll pols Ja muutanan rnroden pääatä aoul o11 1ählnnä idLootti-d1skol,1ua.
Ja alinähåin on Jotain pahaal kai.
Bob Marley laulaal ttorle good dLng about rtraLo, vhen l.t 'ita you feel no patn.n Nli[,
r€g:ga6 tekee h:nråin o1on, DabylonLssakLno

HYlltI LEIIJÄT

&rnrLng Spean: Marcug Canrcy
Steel hr].se r llansworth revolution
Uai.J.ers : Catctr a fire Ja Ltve
Mighty Diamonds I Rl.eht tLme
U-Roy: Natty robsl
Gladiators r henchtorn nl.r up
Peter Tosh I LegalLze l,t
Culture: I\^ro seven8 clash
Jah tbe Black Lion r l{ulble man

LUICIJAICTLPAILU t f,urmaa ca
lsrvassa on raetafardanl,
v:al.kuttanut enemnän ?
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T IM O LA PPA LA INEN

Eröön
itveitijän muistelmot
Kurt Vonnegut: Hui hqi eti jäöhyvöiset
ykslnäisyydette 221 s. Tqmmi 1928.

Uusimman romaaninsa esipuheessa Kurt Vonnegut kertoo nimittäneensä
sen ilveilyksi ( Slapstick) , koska se muodostuu tilannekom-likasta
kuten kermakakkukomediat aikoinaan. Vonnegut onkin omi s tanut ter:k-
sensa Ohukaisen ja Paksukaisen, Arthur Stanfey Jeffersonin ja Nor-
vell Hardyn muistolle. ItMinun aikarri enkeleitle.tf ttKysymys on sii-
tä, miltä elämä minusta tuntuurr , sanoo Vonnegut.

Kuusivarpainen : o€linerräinen ja kaksimetrinen neandertiral.oicli
Wilbur Nansissi;11 Swain, Yhdysvaltain entinen j a viimeinen pre-
s i dentti kirj oittaa muistelmiaan autokoulun lomakepaperei lle alku-
peräisestä käytöstään poistetul]a taksin takapenkillä. ilän asuu
New Yorkissa, Kuoleman saarella (entisellä Manhattanilla) seura-
naan raskaana oleva I6-vuotias lapsenlapsensa Melody Kuhankeitt"ä-
Jä-2 von Peterswald sekä tämän rakastaja Isadore VacleIma-19 Cohen.

Maailma on muuttunut katastrofaaliseksi . Maan painovoiman vo-i rnak-
kuus vaihtelee miten sattuu; heikkona ollessaan se saa aikaarr
miehille erektion ja tavatlista voimakkaampana nomuttaa siltoja
j a rakennuksia. Vihreä surma j a Albarrialainen influenssa raivoa-
vat tappaen joukoittain itrmisiä. Yhdysvallat on jakautunut pienik-
si ruhtinaskunniksi, jotka ovat jatkuvasti sotajalalla.'IeoIlisuus
on hävinnyt kokonaäo r on palattu luontais talouteen. Ki inalaiset
sen sijaan edistyvät huimaavasti tieteen parissa. He luov.:t ner:,oja
yhdistämä11ä useiden yksiföiden aivotoimintoj a j a säästävät luon-
nonvaroj a kyettyään muuntautumaan mikroskooppisen pieniksi .

Merkitsevä osa romaanista kertoo Wilburin lämpimästä suhteesta
kaksoissisareensa EIizaan. lS-vuotiaina heidät on psykologin l.au-
sunnon vuoksi erotettu toisistaan. Yhdessä he muodostiva.t neron,
j oka keks i mm. ratkaisun amerikkalaiseen yksinäisyyteen . Myöirem-
min Wilbur soveltaa sen käytäntöön. Er-isiksi hän valituttaa itsen-
sä presidentiksi vaalilauseenaan "Jäähyväiset yksinäisyydelle" .

Sitten han antaa tietokoneen avulla j okaisel-le amerikkalaise-l1å
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keskimmäisen nimen ja numeron. Kaikki joilla on sama nini. ja nu-
mero ovat sukua keskenään. Perheitä on noin kymmenentuhatta kap-
pal-etta ja maassa on samal-Ia myös kymmenentuhatta parlamenttia,
jotka päättävät demokraattisesti yhteisistä asioista. Tämä vaI-
lanjaon peniaate, joka tuo mieleen Jugoslavian hallintojänjestelmän,
on teoksen mie lenki intois impi a ideoita, Katas trofit (joiden ta-
kana ovat kenties mansilaiset tai kiinalaiset) vain ovat tehneet
sen tehokkaan totetutumisen mahdottomaksi.

Par"is s akymmenis sä Kunt Vonnegut koki Dnesdenin pommituksen ofles-
saan saksalaisten sotavankina. Tämä kokemus yhdessä Hiroshiman kans-
sa jätti häneen 1ähtemättömän jä1jen. Kaikki hänen teoksensa kerto-
vat sekasortoisesta maail"masta, yhteiskunnasta, jossa ihmisen ei
ole hyvä olla. E1änä on mieletöntä ja yksinäistä, ja koko ajan
kuolema on valmiina ottamaan osansa. rrHistonia on vain luettelo
y11ätyksiärr, sanoo Wilbur er'äässä puheessaan, rrhistorialla on lu-
vassa meil-l-e vain uusia yl1ätyksiärt. Vonnegut kentoo hi.rtehiseen
tapaansa vakavista asioista. Hån haflitsee oman tyyl-i.nsä, jonka
tunnusmerkkejä ovat tiiviys ja oivallisesti hyödynnetty naiivius.
Mutta rrHui hairr ei ole hänen paras romaaninsa, sillä ehkä tä11ä
kertaa hänen sinkuksensa pitää liian kovaa ääntä niin että yleisö
kuulee paljon, mutta ei ymmärrä yhtä paljon.

POSTIPUSSI
on pysynyt hämmöstyttövön siistinä - jo tyhjönö !

Vqin seuroovo qforisrn i on siiv itt änyt työtämme,

,,MIKÄ ON LAITOKSEN IIEDEPOLIITTINEN LINJA?

LAITOKSEN TIEDEPOLI TINEN

TISMI,,

LINJA ON OKKUL-

No niin, se postistq. Kirjoitelkqo muutkin joskus
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arK-peruslnrrssL on tåinä syksynä orlut ilmeLsesti ongelmallisempi kuin
ko skaan. Ky1läs tyneLdsn kurs sirai s ten etu Joukkona kirJa s to ti et;ilt Jöt-den kurseLneuvosto laati aslasta ju1kr.1auåuma-adressd;- j;a; kierrätet-titn lähl.nnä kLrJastotl ete{l{. Jöiden allekLrJ oltettawakår ] i.a=ti onalempana kokonaisuudessaar. osoltteena oli oma MarJatta okkorune sirtäosLn kun 'yaadLttiin omaa porrrskurssia Ja prof,. Reinä KUIfKI-SUOrfO syk_syn perrrskurssLn osalta. Å.dresai on luowtrtettu kummallekLn.
KurkL-Suonlon suhtautunJ.nen Iähetystön terrreLsitn ansaitsee jatkohuomi-ota. Hän yrLttt nimittäln eslttää vaLkeudet JohturrLksl Joistakin motL-v-aatlo-ongelmista, jolta J.lmenlsL lähLnnä vaLn kirjasto tL otet ttJöLllä.
Muu t eLvät ole kuulema käyneet rralittamassa I ToeiasLa loritenkin on,että va l-kka adressin runsaan 60 nirnen joukossa on vaLn rmutama el-ktr-iastotieteiuJä, käsltelryt epäkohdat orra t taatusti kurssLlla yleiseatl.turrnettuJa Ja rrastustettuJa. Me kJ.rJastotleteLlLJät saturume vatn ore-maan ylivoimaLsesti euurLn sLvual.neopi skeli Jarylmå.
Päävaa t imuks emne tulevaLsuuden suhteen, oma ATl(-pe::uskurs sL, sai l(urkL-suonLon taholta a euraavan varauke en; Jos tutkLnnänuudistustå ei tule,
oman kurssin saaminen eL ole laLnkaan selvää. EL kat täIlaLsella yrif,e-tä saada oplskeliJoita tukemaan opäonnistunutta tutkintoasetusta ?

nKJ"rJa s to tL eteen ja infonoatiikan opiskellJat haluavat, että matemaat-tisten tletelden laitos kiinnLttää huomlotä tieto Jenkäåria;iy- peru6-kurssiin. Iuelestitrme se ei nykyisessä muodossaan vastaa tavoitteitaan.
Luentolunko on epäyhtenäLnen Ja sekava. Lyhyiden, ranskalaLsilla vii-voilla erotettuJen lauseLden kokonaLsmerkltys et- selrriä luennoLlla kii.y-tetylIä esitystavalla.
Tieto Jenkäsltteryn peruslnrrssin tulisi oIla korkeatasoinen, pe:rrstiedotantava s6lkeä ATXsn kokonai sesj.tys. &bl.tyisesti niLIle opiåtäli5ottte,joiden pääaLneopinnot ovat muulta alalta, automaattln"r, ii"toj"rrkästtie-Iy on useln aLvan uusi Ja tuntematon a1ue. lleLlle pezrrskurssl" on olen-naLsen tärkeä pohJa oman alan yhteydessä esLlle tu].errL].le sovellutuksLlle.
Mtkä-li _kLrJasto tieteen Ja lnformatLikan opLskeliJoLlle el ole mahdorlLs-ta järJestää omaa tJ.eto j.nkäsitter.vn peru-skurssJ.ä, ;r, ,rtkyiJen kr.rrssintasoa parannettava mahdol.J.isLmman pian.
Tampereella ', 3.11.1978 Kirja stotr"eteen ja r.nformatr.r.kan opr.skelijatn

ATK - peruskurssi ikuinen hqrrn i?

1 l. LT,^.4,/,c-t, fd&cV
.\<sr: Lr\-^,y$fir..äsi
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Tiimä opJ. slceli joiden maltLJ.J.inen hätähuuto on paitsL oikeutettu Ja perus-
te1tu, myös hyrrLn akuutti. MeLllä klrJastotLeteLli JölIIä er. oJ-e waraa
tyytyä heLkkotasoLseen AllLpenrskurssiin vaLn siksi, että so]-I.aJ.nen sat-
tuu sopimaan ATK-laitoksen onaan ohJelmaan. MeLdåin on mahdotonta sel-
vLytyä lornn{.al.J.a cum J-auden kirJastoautomaatLosta, Jos pemskurssl" eL
arura yleieJ.ä valmiuksla. Pr:humattakaan sJ.itä, että arl( turee ylelsiln-
kin kirJastoLhl.n airran varmastL Ja sitäkLn varten mel.dän on opittava
hallltsemaan alan pemsteet pärJätäksemme suunnltteluvalhäässa Ja sit-ten käytåinnös sä.

tt Se on jo niin
heikkorär että

voimme tur-
rralli s es ti
antaa hiu-
kan tukea ! rt

Epötodettisuu den pykötöt
9pintotuF{ _iärjes telmässämro on mitä kummallisirnpia pykälläe jotka aset-tavat -opiskeli jat epävarmaan asc,maan. Esimerkikåi-"ii;-äo-i.otiaan koh_dalla katsotaan vanhempi en tulot Ja omal.suus I ril"ppumatta siitä, onkonil1rä vaikutusta opiskerljan todelllsuuteeni sr-ili;;;k"Ji ri"rre ri_kään-poikkeus, että opiskelJ.ja on turlosaaan opiskeLomaan lg-wuotias
Ja niinpä smo pykälästä voi olra s eurauksena, että rrr. er.ä toisenkln wuo-den- opJ.skelija wol. Jäädä kokonaan 11man opiaiotukea, -I"r;";-;r, itselle_ni käynyt. Tåi11ainen_ ehtopykälä on täysln ristiriiiainen toder.risuu -den kå.nssa. vai ovatko pvrct..ri e1 raati jat ruvrterieel]--åttå-arre zo -vuotias opiskeJ_J.ja eIää pelkäIlä itmaria, 

".i;; 
;;;;rrr",



"Hyvöö, vo kko
vöhon rnyöhössö"

KOKEMUKSIA JA ARVIOITA
SYKSYN TUTOR -TOIMINNASTA

Tåimiin syksyn tutortoimtnta alkaa viralliseeti_orla jo ohr. Ja tar-vetta säänuölrislin ryhmäkokouksirn äi enää ore, koska on Jo tu-tustutt} -puolin Ja toisln ;a paiviitåin t;;ai;å ;;;il"i;" ja var-sinkln IIDK:n tolminnan merleiisä.

3lT' fi"ffi #tå i*:Ilf.":;åit"#iltl,#$3å;uutlet 
. 
opisker.l Jat or.ivat 

_j 
outunee i hårirairemaåi - ;ilfi;ri;;n vrikonja ottamaan itee servää.yiioplsto-opist<etun tier"räiäIä]-iuurr en-s imnäieet opi skeruvi lkot- ovai uuoer_ie -opisrreri jaiiå -ääiåiäimmat 

travaikeimmat Ja tärröIn _tutoreideu tulis1' ou"-påräiiajinä-äntamarrakäytännön opastusta. Tärkeä. rrs..i.p[,-iirjaståtieteäå-uusirre 
op:.s-kelijoille Jäi siis antamatta. ----('"-

Myöhäotynlsestään huolimatta tutorryhrnät låiht iyät vireäetl 1 iikkeel-Ie. Alus'a rvhmät t<okoontuivafrifrEiran viikosga käsittelemään

Hfiilil. äöii;ri,itfi ll;;, 
trt*i;l::i*:r:"itiitirui,i j#:ä:t;

luotsattlin opiskelijoita itsä opisr-io,rn. rg1oi."!.täiäo 
-pöt jrrt.syntyl myös tenttilukurvhTlä, mii<ä on varmastl iryi'ä 

-i"Ioiiolminnan
nuo to, auttavElrä'Effi p i"riär i] 

" 
i ta teni t rlulcuiärni ixan ope t-t el im ise s sa.

uud eI1e.. opisk€ ri j alre givuainevalinta aiheuttaa päänvatvaa, Ja tu-torryhmäIäiBten omasta keekuudesta rähti- pyyntö ia. j"utåå-opastus-ta 6ivuaineltten valinnassa. UDK lå"j"iiijonkaantioliäi.ä,}l'''tarpee11iät"-*yoån+å,ffi,.
1e. Tllaisuus osolttikin juuri tutJrryirmien ynteisien [är.äorrt.,ris-ten..hvödv11lsyytlen, näin voidaan vaihiaa r<otämuriäiä- j""ääää" uueianäkökurmia. yhdesså.tuto{rvhnät terrivåi myös retkÄn öJr,niiir"""korkeakoulun kirJastoon Heivannassa.

Opiskelun..ohJaamisen ohella tutortoiminnan toinon tärkeä funktio
i å"må#+å' 

" 
*å*+#f iååo*. * f **#g';*i;#i" F j i 

;i{ 
t ä t : ; * -tee-i1to jen merieissä.

Tutorryhmlllä on tärkeä tehtävä uusien opiskelljoiden rnnosta,i-
tg 

nil + l:! i .?li g B ! t;tg:.mi+taan. j a o n n ay t t any [ Ä i i t ä ; 
- 
; ; ; ä 

"r. 
t:,iiffi 

"uon kaaautunut muutamfin ryhmiin. Tämä toiin ;otrtrLnee siiiå. ettatutorlapset olivat jo tutirstuneet toisiin;ä ;;-;yd;itiji,iäi "ai"i:!se. uudet kirJastötleteil i jät -åvåi -iianouttavastl 
innostuneetiIDi(:n toiminnasta, mitä todi;taa jo peruskurssin atcta,:.vinen rurs_sineuvosto. Toivottavasti heistä iayfyv ensi- syksyksf uusiä tuto-reita' ioilra on vlelä alkuhankaruuäei" tuoreeiää-äiiistisä!-;. lot-ka.näin osaavat paremrnln ohjara turåvia iirjåstätiätäåi'äii"r"rr_Joita. ---" -'*r,
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0n ennenkin noureskettu
Tästä osoLtuksena seuraavat leikkeet viidenlcymmenen
rruoden takaa. ?arjoil-emme ne lukiJoLlLemme sLltä
varalta, että on tul.l-ut vähän huonommin luettua noL-
ta vanhempia \ruosikerto ja.

Kqnsonvolistus jo Kirjostoteht i 3/1925 s.TZ

Miilaista voi sattua.
, Btiiöslii ntonseuhtlehdeslii leilrkuqlante sfitm,erfitt piktxoloshrÅ..sr1,..

Åskett&in asel,cl,tiin eriiiissii l<unnassa loimlkunl.a, jonka t.uti telrr.lii esitl-s r.uo-
sia holdotta ollecn kunnankirJaston kuntoonlaittamisöksi scttli kemia tyiiira ai.-
lehtivttt kirjat kirjastoon, mlltäli olivat lö1dcttävtssii. Lf ijytiynnllä-iia,f iiiu sciittia-
P9r.åincl selosttts Ja chdotclmaluonnos llmon valimerkliejli 1ä osittain ilman isojrikirjaimia mrrodosl,i aika paljon huumoria. Pulrtaaksikirjoi[tala ,in iininiirt ruon
Iuonn-okscn ktytct tirviilisemnre jir o t aurrnc siil.ti tåhån s()urafl van:

Scitscmån vcljestä rnaliasi Alatalon ullakoila rnellio nroli6[{e6ass1 siir-r.rssn jnpahoinpidettynå.

. ..Rgltatie nåyttåä ollecn vilkkaassa hilytånnösså nrutta on liuitenkin r-ir:lti
hyväss& kunnossa.

Vänrikki Stoolin tarinat ovat vilkl«aasia käytöstå kovin tiulunect, mutta voi,vat vlelä mennå poremman puuttcessa.
Setä Tuomop tupa on pcrin ränsistytryt. Sc on ollut viimcksl l(olehnraisten

hatlussa.
Enon opetukset ovat käyneet Iiorrassaan ktT lvottomilisi.

. 
Suomen pcrustuslnit kaipaisivat kokonacn uusimlsl,a, korjaamalla niist.ii tus-kin tulee kalua.
Teerelån perhe on kokonaan hajonnut.
Aasian kansoissa otr mr:itliin lcima, mutta on Jrotstottu lurrt,tclosta.., Perqrothin saarnat ovat pastoritta ja väittäå irän niitä omihseen.

. _ Puultkojunkltarit tavattiin l(orvcnliylån nuorisoseuran talolla pahasti rilitliiit-tynå mutta murtavitt voimia ci löyl,ynyt, vaikka nct<in ovat vannaan sicllir ouect.
,Maapallon eläimistöstä on joliriosa iriivinnl,t.
Välskärin kertomuksissa ei ole nlkua cikå toppua, joten niillå ei olc mitään

arvoa.
' pll*-ttn ohJeita scamme rovastilta hun pistiiyclymmc pappllassa.

Pakolalsla on turhnan etsi[ty. Poliisi Anttilä ianoo ne nåihneensä viinrcksiKalliontaan torpassa, mutta ei niitu siellä enåä ote citra siellit uccietå mihin oviltjoutuneet.
Suuret kcksinnÖt oljat håvinneet scn kufr:ksivan tkiliikkrrjan tekijän mrrkun;r.

^.^ ..lLgl!.]?,1.T'qponi, Itrva Ilirnin knksoset, huutolaiset y. nr. ovat aivan repulci-
sla, l,usliln nlist& tulcr:kaun eniiän kunnollisia
. \I{lskäri Korpi haluoa omaa maata ja kehoi[taa h;rnkkimaan kunnan virltrrrrs-ton rnyöntåmillä varoilla.

saara waoklinia on moni kysynyt, vaihlia se on niin vanha.
It{utta ennen liail<kea ehrJolarirme, ctt.ä scllaisct kuin Aho, Alliio, Linnanlioslti,KIvi y. m. saislvat rtudct luj:rt. nnlrlipsclirt, sillii nrurrt,en ne ciilit pyöy koossl.

Konsonvotistus jo Kirjostotehti 611922 s.119

Kirialcauppa-lcirjasto, Sttontcrl l(irjrtltauppalchctcn ti:ssir lji I;r,p'ol;rrrrr
0t'iilistä ltuvlttavasta kirjal<artpatt.iu Ititjustutr irrrrer'ikl<irllrisrrrirllisr,'l;r sr,liiprsrr,-
r.lrlsttr KÖt'penltatltittitssit. 'l'uttttcttu surn'i stnorrralr'ttti I,r.rlitiltrrr (,rr lrilit. I.)(_,r.r:r.--littrut liilicJtuottr:ttstc'ttsit ylrl.t'ytct'tt ltirjirstrrn, jolia ptivllr,r: .r'lr,i:iuii tirllrrirrrnrillr,
liirjaltitttpllattutttr.tlts!llu irlliaetr s.iitii priiviislii jolloirr llr illr,'stI i'iil. Lirirur;,.i;i
titllt:ttta Jiirjustoutr kirjuu slitttcssric.u slrr ltirjoliuupl,irl)iruriirr. rrrrrl t;r jus lriirr trru
I<irjun taliaisirr l.:olrttittttt'ttl lruiviinr.r eIlr!rJrr ltlo l2 ltiiiviil[i §:r:l lriirr iuilr.ltlrr,rrs-
tattlt suttrtnasta tuliaisirt liaiisi Ii()Irnat.(alsilit. .Irts liir,ja tirls rr,ir.llvtIiiii st'rr ori:,-
jan, pitåii lr{in sctr nruiltir rtrritl,itltr. I.irirririrjirllu rrrr s.iis s(.r,lr:. r.ilri lrijrr ljlrlls-
-trtittt liit'iurr ticliili sililvittrslt s('tl t.irt'lrjl;ri:il ttl),y(l) lisi li,liirisi:r lrirt,r.trtlilllit lrl1"
ttltlltt J<t.titl tnitii sirisi irtttiltviu'ittitlistit, r.ilti sr: Jriirrlir rriiir rriir,llit;,. r:ltii lrlrlrl:;i
st:tt-llitiiii. »I(it'jtrstoll;t» {ittts t'i ulu ttrilii;rtr lisliiir, sillli lirrrr srrrr,, it,rl,,rrrll l'i',.i.r.r
Otl lrUlisilritl kt:I'lirir Olltrl lirirrAssft ()li st: jr, tirirltsurrrrI itscrisii. 'i'irllrrisirr ll,,!isirrl,:,.ii,
voisiVaL liiljnstut ltrliulr liil<lierrrsri olrcllrr,l.til,'tLiiii lr.r viilislt,rr l;ir.,i;r- ,jii. lrilii.ryi;r.,,-jcttsir lisiliitrrisclisi! I lirrrratt siiililti,lr ::l.utltitlln liihlrirrliirr irr.r,,. ,,r,i is:.ir Nnr.,i.rir
liit'jirstoissit kiil'te lty tlltir pitiiii uusislit crritL'lr Iilil'tctl.isl.rr liit..ir,i: t:: iir:iil;iilririii 'ii;:
ntaksttstit siratlvissu. 'l'illltiitt lulrrvirI tptiiisirvi,t lilirrirrr,iirl. i:rvirli;r;i;r l,ili.|,,itt:,
ulrur trtto liirjitl lttctttrirurr ltirjlrstoll., Iiuis trritlisrrllotrrtrsti rrrrrill,, l:lii,rll;ir il.::i.
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PROSEMINAARI PUNTARISSA
KJ.rJaatotLeteen Ja
man osan kohta 9t
seminaarln tull.sl.

ell prosemlnaari.
pltää slaällä:in tal

lnfonrattl.l«an opetuksesca mtodostaa curn laude-vaiheen ehkä vaatl.vln-
ToaLn mlssäåin el ol.e tarkernmln määrltelty, nttä pnor
mLtä ee edellyttää oplskellJoilta. I(äytännöcaä oa

seuraavasga rakentavan krlLttLsestl aryloldaan.lcrlrt tenkLn m.rotoutunut perinno, Jota

Pros€mLnaar:l koostuu nylciLsel.lään plenl.miuotolseata omacta esLtel.näctä, Jonka voL tehdt
myös ryhnätyönä (2-3 honkeä) r sekä toisen esLtelmiin opponotnnlata.
TämänsyksyLsen gemLnaarLn tavoite o11 määrLtelty seuraav:aatlr trl(LrJasf,ofleteellLccn työ-
proseaiLn alkeLsiLn perehtynrinen. AIan tärlceLmpiin tl.edonlähtelsLl.n perehtymlnenr Mahdol-
ILnen tulevan laudaturtyön alheen etsiskely Ja alustava aiheeseen orlentoLtumlnenor Sttt
paltsi tavoltteena on klrJalJ.isen ja suuIli.sen esitystarra barJoittolu. Xäytåinnösaä lsyry-
rnys onkln pitkä11o harJoittelemlsesta, JolLoLn tieteellisen tutklelman muodolllse€n Flob
leen Joudutaan kl.innLttåirnäåin suuri huomLor
proseminaarL on klrJastotutklntoon tyyt:rvlIle Ja rmrl.1le rraLn cum lauden guortttavlllo gl-
g ltsenäl,stä tLeteelllstä työskentelyä edellyttävä tutl<lntovaatimuston kohta. Sl.ksi on
syytä asettaa sil.le korkeat laatrrvaatlmukset.
NfiCI,ISEO ONGEX,MAT kärjist1ruät gJgl.lfgsgsg kilrgegs§, Jonka seurauksena aLnelstoon tutucär-
@,viimel.ste1fkärsil.jay1einentutk1rmrsmotl.vaat1ovaihtuupakonoma1clk-
st puurtamiseksL esltef.miin saattamiseksi ajoissa monistusl§Jntoon. Nylryisin prosemlnaalt-
työi myös hautautuvat/navtävät rr.rokkl-matta hedelmällisesti Jatkotutklmusta tat yleictä
mielenkilntoa. Seml.naarJ.esitel.mLen luonne tieteel"llseerr työskentelyyn Johdattavana oPa-
tuaJaksona häviää. Proseral.naa.rit elvät o1e käytännössä n1in antol.sl.a kuLn votsLvat olho

PARANITIUSESIIIYS vapaastl. totetrtettarraksL Ja edelleenkehl.teltäväkalr
l. ProsenLnaarista tehdåiiin kaksltfaib-ela-en slten, että atheen rralLnta tapahtuu ptsäatsän-

töl.sesti Jo edelJ.lsen lukukauden alkana.
IfYöIYr T\rlee mahdo3.l.isuus panoutua alheeseen penrsteolltseruul.nr motlvoltua allhen Jr
caada aLlcaarr kunnon tu1oksia. Koko esltelmä.ntekoprosesslln vol. perehtyä parenulno
81 tanrita gsminaarln al.ussa sekalaisla olifuEnlttelykertojar,. Teemasemlnaarlen koko-
aminen vol oI.I.a pl.tkäJåintelstä Ja yleensäkin laajerapLen aLhekokonaLsuukslen hyödyntf-
mlnen käy mahdolllaekcl.
I.IAIIDOLLISEI I'IAITATI ALheet vaIltaan, nutta nllden byväksl. ei loman alkana tebdE nt-
täåin. Al,hekokonaLsuukslen kasaamlnen 'rraikeutuu rrallnnarrvapauden ehkä rrtt.lll.ntyeraf,l

2. Määr.Ltel-Iään rrl.ral.I.tcestL proseml.naarl.n tehtärät Ja tavoltteet opetukaeome oBånEo DläX-
ritel].ään esLte].mlen tasovaatlmukaet Ja nitlle asetettarrat muodolllset vaatl.mukceto

3, Trrrrnataan esltelmien monlstaminen nlln monena kappaleena, että rryös muut aLheesta kttnr
' nostuneet volvat saada sellaisen. Jos ongelmana on monLstusmäärärahoJen våihä|,a;rya1 or-

sl, aekelo€na ol.lsl, aäästäväl.sempi tilankäyttö (esim. kaksipuol.Lnen montstuc).

4. Ryhdytäåin luettelolmaan Ja referoimaan va1mllta esl.te].mLä (yhdessä eglm. laudatuntUl-
den kanssa) laitoksen 7a/tat UDKtn tolmesta Erd.1llsecsä JuiicaisusarJassa tai es1.me;kltc-
aL ASLASAIiIA-1 ehdegsä o

5. LLltetäåtn proseminaarLln eslmo luento tLeteellisen tutkl.mrksen tekeml.sestä kalki1le yb-
tel senä pohJus tus tl.laLernrtena.

YtrteisestL hyräksyttävät uudistulcset kannattalsi a5.nakl.n koEluonteLcestl. patrna välittönäa-
tl tolmesn sLtenl että Jo ensL keväiinä voitalsltn arrrlol.da, nouseeko prosemlnaarLon taao
Ja antolauus pltkäJeintolslryttä 11säåinä11ä. Rp
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AS IASANA VALOTTAA TAPAHTUM IE N TAUSTAA

R uckl kövi
mutto missö opisketijot ?

F??-""q? vf,_elaili hLlJattain. DDR:. ylei.ten kJ.rJastoJon Johtoon kuutuva
P!!!""at RucI(Lr Joka vierailr. mvös iramporeeua."-i""i" -tåiän 

vrerailuunlilttynyt luento saavuttr. äärimmåisen pientä huomJ.ota, servr.ttäkäämme ry-hyestJ. tapahtuul. en kuJ.kua.
EIlckILä oti kuuntelep?rs3 p-eräti 3- (tofme) opiskeliJaa ynnä opettajia.Tämä on tietenkr.n lähinnä är<anaaair, iäi" o' valkeata yrunärtää johtuvaksiopiskeLi JoLderune pas sJ.iwisuudesta tåi -vtif fnpitirattO.#ä""-tå. Ur. tieteel_LLsen_ JurkalsusarJan me.nestys puhuu arwan muuta. tr.iiyy., itsetutkiske_luun Liene€ sl.tti syytä. Muita'eraat-iosta"r"i-i".rriJrr-jåiiä"t"ryisaä ontunnettaval iotta woi muodostaa natemytcs en tapahtuneen ruonteesta. siisolLko se It työtapatutmar val rJ.ainrmrkaisten ongeJ.mien sumnar, ?

Tiedgtus .lu-ennosta orl erinomaisen kehnoa. suurin osa opr.skerijoista eii-lmeisestL koskaan huomannut tuota vaatlmatonta r"pp"riå- irrirallis enn il_noitustaulun sekasorron keskeltä. Mlksi eL käytetty mltåän muita tLedo -tuskanavla tai näkyviinrpää ilmoitusta ?

flmoituståulun teksti oli osittain harhaan.lohtarra. MiksL el,inä ei kerrot_tu saksanki€lLsen luennon turkkaami;mf - r.trt".i srina rerrottumahdollisuudesta esittaa *ysymffifEGnoi t sr. jalle r irioit.rtsesta sar,kä-sLty,ksen, että tilaisuus =isåltää val.n kaksL tuntLa saksanklelistä esi-telmää.

Yr|:i.gJ".tot t" cli. -juurc torstaLaamu, Jolroin tuskr.n kenerläkäåin kirJas-totieteen opiskelijalra on mLtään tekåmistä yHopisiori"l -r,rir.arr 
taraolL ainoa mahdolllnon aLka, eikö olisJ. pltåinyt .irr.r, "ifiyi"te huomiotakilnntttää tiedotuksen tehoon.

Luennon aihe eL alnakaan kuulostanut erityisen kiinnostawalta. ELkö isän-nLllä oläfreensä mahdolr.isuus 
""itiaå- t"rvomuksia ruento jen ai.hepir.reis-tä? Elkö ottsikLn ol"lut kl.innostavaa kuu]"].a todellinen aliantuntiJanäke-mys sosiatJ.gtLeen valtion kirja stol"aL toks en t.frtarririe -jJ 

livofttefstayleenaä ? Ns. metodiset keskukset ovat kyllä ,arsr.n relävaniti ru6ntoai-her mutta eLvät va:.mastikaan oäär.rinmäinän kiinnostuks;;"ih;.
Ebäilenättä viihäinon.-osanotto ori opiskeliJolden puolelta , työtapa tuz,rna r ,T"lf"- tänän tgqran pääsyynä olLvat varmasti ,," 

"fi".-ii,n"r"r.it ongelmatlaltoksen tledottamr-sessa Ja kiinnostuksen her*tttär.r""""ä. - 
iu t.t t yry-mys voi oJ.La ktrrvttömyvdestä tiedottaa hyvin.

Tiettävästi vielä tiimiin vuoden puolella on vierailulle tulossa tänsi -eaksalainen tutkr-Ja Gernot woRslc. Tor.votta'as;i läEtä .riäilirr,=t" .""-daan tarrrittava informaatio a joissa, tvh jentårarraTtpiiiåir5"i[e tar-koitettuna. IIe puolestamm. y"itåir*.'otia vafppaampia.
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