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ASIASANA 1t79
Uusi rnrosi alkoi opiskelf i oil-
1e synkästi. Hallitus antoi. tut-
kintoasetukset sopivasti joulun
a}la opiskelijoiden ollessa 10-
miJ.la; putken suu häämöttää io.
Nyt ei ole loritenkaarl syytä vo-
täytyä suremaan tappiota, vaan
entistä enemmän on jokaisella
syytä ottaa selvää miten sllttr,t.-
niteltu tutkinnonuudi-stus vai-
hrttaisi opiskeluumme . UDK: n
piirissä saa tutkinnorruudistus-
työstä parhaiten tietoa opinto-
jaostossa, johon jokainen on
tervetullut
fämä Asiasana on uuden toimituk-
sen ensimmäinen yritys tehdä ai-
neyhdistyslehteä, Yritämme Par-
haamme mukaa,n olIa velvoittavien
perinteiden alrroisia. Mutta Asia.
sana e j- ole toimituksen lehti t
vaan kailrkien kiri astoti-eteili-
jöid.en äänitorvi. Kuten tästäkin
numerosta huomaar osallistuu leh'
den tekemiseen suuri- joukko lai-
toksemme opiskeliioita. Ja vielä
pääsee mukaan. foimitus on avoin,
kaikki tulokkaat otetaB.n 1ämPi-
mästi vastaan. UDK:n ilmoitustatl'
l.ulla on Asiasa^rlan yleisönosasto
laatikko johon myös voi pudottaa
juttuja, ideoita, krltiikkiä ine,
vaikkapa nimettömänä, ios sYYtä.
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SOLMURUOSKAN

SIVALLUKSET

Tuuto Hoovisto:

HYVAT IHMI SET!

Tä11ä enslmmäise11ä puheen johta-
jan palstallani minun on tyytymi-
nen kertomaan niistä maallmaasy-
leilevistä produktioista, joihin
uusl hallitus on ryhtynyt, - mi-
tään muuta näyttöähåin ei työs-
tämme vlelä ole kuin iltamat, ]ie-
neeköhän olreellista. . .

fämän hallituksen toimikauden
johtosäveliä tulee varmasti ole-
maan suuntautuminen myös yliopis-
ton uIkopuolelle. Tieteellisyyden
vaatimuksellamme ja haasteellammejulkaisusarja olemme jo so-
haisseet ilmeiseen murkkupesään :
demagogiset reaktiot ovat luet-
tavissa Aamulehdestä Tyyrin ko-
lumni sta 1 ,1 2 .78 . Aiomme toki
jatkaa samaa yataa, keskustelu
käynee vie]äkin kiihkeämmäksi.
Osallistuminen nuorison työttö*
myystempaukseen 27 .2 yhdessä
työ ttörni en ja ammatt io sasto jen
nuorten kanssa laajentaa osal-
taan näkökenttäämme : UDK :11a
on aie tehdä selvitys nuorten
o sa-aikatyöllistettyjen ase-
masta kirjastoissa joitakuita
kun on pikkurahalla si jo itettu
jopa neuvontaan. Edelleen on
havaittu, että kaupungin kir-
jastoissa työskentelevien 1u-
kuisien UDK:n jäsenten äs€-
massaja palkkauksessa olevan
pa1 jonkln huomaut tami sta r s€L-
moin kuin harjaoittelupalk-
kaukse ssakin.

UDK osa]Ilstuu myös kunnianhimol-
sesti lasten vuoteen: tavoittee-
na on tuottaa tieteelllseen juI-
kaisusarjaan tfkirjastot ja räll-
hankasvatusrr aineisto, jota voi-
taisiin käyttää lastenkirjasto-
työn erikoistumiskohdassa. fämä
pro jektl on muutenkin nivellettä-
vissä opetukseen. UDK:n nukke-

teatterl on myös orientoitumas-
sa väkivaltavi ihteellise stä
Hölmö1äislstä rauhankasvatuksen
palvelukseen.

Kulttuurityön sarka rehottaajos jonkinlaista kukkaal nyt
toimlvien kolmen ensemblen Ii--
säksi etsltään tekosyytä p€-
nrstaa vlelä nel jäs sketsi-
ryhmåi, jonka jäsenistön Iuo-
vat voimat pääslsivät val-
Iollleen varsinkin kr.rn ke-
vään mittaan olIaan tuotta-
massa ihan omia ylioppilasta-
lonkokoisla lltamia. Soltto-
pelien ja muiden taltajia et-
sitäiin j atkuvast i estraad"ell-
le. Kulttuurijaosto on myös
järjestämässä matkaa Helsin-
kiin 14, 2. , jolloin tutustu-
taan erinäisiin (mmo €duskun-
nan ja Laajasalon) kirjastoi-
hin la käydään katsomassa
Kaupungint eatt erlssa T sehov-
in Lokki o

Viimeisimpinä, mitä painavimpi-
na sanoina pari asiaa opinala-
työstä, vaikka tutkinnonuudis-
tuksesta kirjoitetaan muualla
tässä lehdessä. Nimittäln kurs-
sineuvostotoiminta alkaa UDK:
ssa o11a jo vakiintunutt'a r rort-
ta sen mahdollisuuksia ei olevielä Iähestään ammennettu.
Ni11lä volsl o1la nykyistäkin
suurempi vaikutus sisä11ö11is-
ten kurssikritiikkien tekemi-
sessä, tenttilukuryhmien pe-
rustamisessa ja tukemisessa,yleisten asioiden tuomisessa
laajimpaan mahdolliseen eli
luentokäsittelyyn. UDI{.:n viime
yleiskokouksessa saattoi huo-
mata, €ttei keskustelu monis-
ta asioista virinnyt kovin-
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kaan vilkkaana, kun ne olivat
use i 1le j äsenille rruu s ia rr .
J,uentokäsit telyt ja Asiasana
ovat tilanteen korjaamisen
kannaf ta ratkalsevlmmat .

Uusi hallitus on siis PYörit-
tämässä melkoista ru1 janssia,
jakakaa kaikkl ede1J.äoleva
yhdeksän ihmisen kesken: re-
surssit eivät riitä. Siis
töitä riittää mYös kaikille
halukkaille hallituksen ul-
ko puo li s 111- e . Mikään j ao sto

( rauharr- r kulttuuri- I so s.
po1.- ja opintojaostot), jul--
kaisusar jan to imitus , Asia-
sana ei ole toistaiseksi
ylenmäärin miehitetty. Jo-
kainen jäsen varautukoon
pyyntöön tulla mukaan aktii-:
vlseen toimintaan, vapaaeh-
toiset otetaan riemumlelln
vastaan. On sisäl-löllisesti
hyödyllistä opiskelulle o1-
la mukana muussakin kuln me-
kaanisesti opintoihin l1it-
tyvissä puuhissa. Henkilö-
kohtai se st I it se lleni e sim . o så.1-
listuminen erinäisiin sketseihin
on selventänyt erinäisiä seikkoja
kir jastotieteen olemukse sta.

Jat kokertomuksen seuraavassa
osassa kerrotaan jo toteutuneis-
takin tuloksista, jotka ovat
rilppuvalsia kaikkien UDK:Jais-
ten aktiivlsuudesta.

KYS)IIÄ EI TX{SY KIRJASTOTIETEEN VAINIOIIIA EIKÄ INFORMATII-
KAN OHDAKEPOI,UITIA

terve tuloa opinton.euvontaan

Opintoneuvonta päivystäa ka"ksi kertaa viikossa kerhohuoneessa
C 37, I{aanantain aika on 12-13 ja. keskiviikon 11-12. Opinto-
neuvonta on valmls auttamaan kirjastotieteili jöitä kalkissa
opiskeluongelmissa tai ainakin ohjaarnaan. eteenpäin. Uusia. pal-
veluja ei tilana"htauden vuoksi oIe vielä pystytty kehittämään,
mutta opintoneuvonnasta voi saad a:
1 ) pru ju j a 1. lyherorelmiä viera.skielisistä kir j oista
2) kir j asto- ia inf ormaatioal.an lehtiä
3) UDK:n tieteellisen julkaisusarjan osia,
4) tenttikirjoja
5) vanho ja tent"bikysymyksiä
6 ) har joitusaineen la.atimisohjeet

Pnr juista j a tenttikir joista or1 luettelo ilmoitustaululla.
Opintoneuvoruiassa voi liit tyä UDK:n jäseneksi j a hoitaa jä-
senma.ksunsa.

P, S. Palauttakaa
hungerin pmjuja
kysymykset.

yliaikaiset prujulainat, Erityisesti Book
icaivataa,rL. Iiluistakaa tal].etta.a vanhat tentti-
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HAJOITAMME JA HALLITSEMME

vasemmeltag Juha Hokkanen, Iflarjut Pohja]ainen, Päivi Kivinen,
Iui ja Sonkkila, Juhani Iraikko ja, Jukka fammilehto, Tuula Haa-
vi-sto, Irja Peltonen, Mariukka Kuiklca

0n varmaan aiheellista esitellä UDK:n rrusi hallitus, jotta hau-
kut ja mahdolllset kirjepommit osattaisiln osoittaa oikeille
henkilöiI1e.
h.rheenjoht ajxta on lluula I'solmuruoskarf Haavisto, joka ttrntee
palavan innostuksen tied.ettämme koht aarL jäytävän syvåintään.
I*in luott d&t ihme ky1Iär rajattomastl hallituksensa kykyihin
selvltä mistä tehtävästä tahansa. Ruoskalle ei ole vielä o1-
Iut käyttöä.

Kenttävast aaverrta eli suhdetoimintamiehenä tolmii Juha Hokkan€o.
Tä11ä hetkellä tuskin on tahoa, johon UDKllla ei oI1sl suhtei-
ta - hyviä tal vähemmän hyviä. Vaan eipä oIe miestä pahemmin
yliopistolla näkynyt, missä I1e taas pokoilemassäo

Kivisen Päivi on jo yanha konkari ia jatkaa edelleen rauhan-
vast aavarla. Hoitaa homnaransa käyttäen aggressiivisia i.lmauksia,
mutta ajatushan on pääasia, muut ama iloinen kirosana vain pi-
ristää. Kuuleulma aktiivinen kalkkialla muualla paitsi yliopis-
toIla.
Marjrrlcka Kuikka huolehtii slitä, ettei lrulttuuripuoli pääsä
näivettymään. Niinpä sitä sitten väliIIä juhlitaan ja väIiI-
1ä kierrelläiin ympäri Suomea ihmettelemässä mikä se sellainen
kulttuuri orro 0mlen sanojensa mukaan aikoo pysyä puhtaasti
viihdelinj aIla.
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Koulutus- ja tied,epolilttinen vastaava (tcuutostaa hienoltal ) on
Juhani lalkkoJa. Hän seurailee mitä ihmeellisyyksiä opetukses-
samme ja tieteessämme tapahtuu ja lstuu muut ajat elokuvissa tal
ihailee taideteoksia anttlkklsessa asunnossåärro

Irja Peltonen eli Piitu on varapuheenjohtaia. Sen lisäksi hän on
onnistunut kähmimään jokalsen ( ainakin Hokkasen ) havitt eleman
IIDK rn talouctenhoitajan toimen. Rehellisenä ihmisenä Piitu ilmoit-
ti jo etukäteen kavaltavansa rahat.

foinen vanha konkari on Marjut Pohjalalnen. Hän siirtyl ( lImei-
sen mieIeIläårn) edellisen hallitrrksen talouspäälliköstä nykyi-
sen sosiaaliJohtajaksi. Tapana mukaella erästä mainostat aL te
olette jo tulos$a vaan mlnäpä se olen vasta menoss&o

Sihteerinä totmii Tui ja Sorrkkila, joka on hallittrksen piirissä
tr,mnettu selvästä käslalastaan (kymrnenestä sanasta kolme on tun-
nistettavissa) . Iloit elee MarjuJran ohella kulttuuri jaostoa; nyt
kevääI1ä aiotaar aloittaa IIDK:n suuret yksitoistarmotisjuhla-
humut.

fammilehdon Jrr]cka hoitaa UDKtn tledotusvast aavarT, tehtävlä sekä
yrittää selittää Asiasanan törmåiilyjä hallitukselle ia päinvas-
toin. Kiinnostunut myös kaikenlaislsta juhlatoiminnoista ( tfta-
mat kaksi kertaa kuussal) ja AIK:sta syksyn loistavan perus-
kurssin jäIke€n.

Ei hallituskaan aivan katkkea tee, siIIä on nlmittäln apunaan
jaostoja, joissa tolminta on vapaamuotoista ja jqlhln kaivat-
taislin lisää ihmisiä. Tä11ä hetkell-ä toimii opintojaosto noin
kuuden henkilön voimin, kulttuuri jaostossa ta:-taa o1Ia yhtä pal-
jon ja rauhanjaostoa koot aart parhalIlaan. Jos et vielä o1e jaos-
toissa tai muussa UDK:n toiminnassa, nlin pidä kiirettä, s111ä
tiede syntyy keskusteluissa ja muissa toiminnolssa. Kai se o1i
tarpeeksi selvästi sanottu - siis vielä kerra: TUIE MIIKAAN
TOTMI}ITAAN I

KIRJASTOSEURA SELITYKSEN VELKAA
Pitkän aikaa neuvostolifttolaisen 0. S. Cubarjanin teoksenrrYleinen kirjastotieri.ett åuornennosta ociottanäet ovat sjaa-
legt k3'1p5t, suihkun niskaansa. i(i::jasi;oseuran pai.ii.tös jul-
kais ta tärnä perus teos or1 sa.anut n;rt omi tuisen ä1viu1a1rr1.Jos tarlroitus o1i edistää kiriastbtieteen opintoja, niinluulisi opiskeli joid en ol-evan täs,såi suhteesäa ireåföisessä
asemasså. Kirjan ennakl<otilausi:.j-nnairsi on ilmoitettu 75 mkia varsinaiseksi vieläkin kalliimpi hinta, n:ihi.n opiske-lijoil-Ia ei ole varaa. Asiaa valaiskoon tie'to sii täi, ette ialkuperäinen teksti ole jur-r::i pi"irenpi l<u1n Savolaisen teok-sess&. Vaikka otettaisi.inlcin huornioon julilaisuoilceusmak -§ul ja käc.,n_täiän palklriot, ei 50 nk: n rirargina:,ilia .rord.a
se:!-ittää - Ki::jastoseuran- oL.-isi tåiliai:,iesIa tapauksr:ss& Fi-tänyt subventoiiLa reaalisra kustar::luksj-a iruornat'Lavas-Li .Jos asiasta halutaan ylpeillä neuvor: toliittol-aisill-e ta-hoi11e, o1l-aan 1c.,r11ä toäistamassa ni tä .:nuocrol,l-isinta lcnl t-tuuri- ja tied evaihto&.



KAUPUNGIN

ORJASTO

fampereen kaupunginkirjasto palk-
kasi viime joulukuussa kaksitois-
ta lählnnä kirjastoalan opiskeli-
ja erllaisiln töihln vuoden lop-
puun ast1. fyöhönoton tarkoituk-
sena o11 käyttää loppuun vuoden
aikana käyttiimättä jääne et tunti-
työmäärärahat. Kuitenkin aivan
työsuhteen alussa tuntityöntekj.-
jöi11e llmoitettiin, että kaupun-
kl ei hyväksykään tällaista me-
nettelyä, ja työntekijät irtisa-
nottiin, jopa kesken työpäivän.

Moinen menettcly vaikeutti monien
palkattujen taloudellista tllan-
netta: kukin o1i tehnyt suunnitel-
mansa siinä uskossa, että työsuhde
kestäisi joulukuun loppuun. Useim-
mat palkatut ehtivät o11a työssä
vain muutaman päivåin. Mielestäm-
me tällainen menettely loukkaa
työntekijöiden oikeuksia ja ih-
rn i sarvoa .

Tuntltyönteki j ölden asema on rlllu-
tenkln hataralla pohjallat tun-
tityömäärät ovat satunnaisia r
rlippuen tilapäisestä tarpeesta.
Tuntityöt ovat useimmille teki-
jöilleen taloudellisesti vält-
tämättömiä, lisäksi ne antavat
sitä kullanarvoista työkokemus-
tä, jota nykyään kysytään kalk-
kla1Ia työnhau.s så o
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funtltyö}äi sen mahdolllsuude t
vaikuttaa asioihinsa ovat heikot.
Ko ska jär j estäytymi smahdolli suut-
ta ei ol-e , €i mikään ammatti iär-jestö aja heidän asioitaan. Sa-
tunnaisuuden vuoksi ei tuntityön-
teki jää muutenkaan kiehdo äåinekäs
esiintyminen oikeuksiensa puoles-
tä. Saattaisihan se tletää töiden
1o ppumi s ta.

Tuntltyöt ovat monessa suhteessa
mainio asia. Paitsi taloudellis-
ta hyötyä tuottava, sil1ä on
myös koulutuksellinen merkitys.
Näin pitääkin. o}1a Tampereella,
joka on alarnme ainoa suomenkieli-
nen koulutuspaikka. Siksl on
toivottavaa, että kirjasto vås-
talsuudessakln käyttää kirjasto-
alan opiskeli joita aputyövoima-
naan. Ainakin yleisönpalvelussa
kirjastoaLan opiskelija pärjää
paremmin kuin työttömyyskortis-
tosta värvätty merkonomi. Neu-
vontatyössä el pelkkä konekir-
joitustaito rlitä. Tuntityövoi-
man käyttö ei silti saa o1la keino
välttää uusien virko jen perusta-
mi sta.

0petuksena joulukuisesta tapauk-
sesta on tuntltyömääräraho jen
suunnltelmallisempi käyttö ja
tasainen jako ympäri vuo tta.
Nytkin jäi satoja tunteJa käyt-
tämättä, koska kaupunki ei anta-
nut niitä enää käyttää joulu-
kuussa. UDK ry paheksuu Tampe-
reen kaupungln menettelyä, ioka
esti loppujen määrärahojen käy-
tön. Noiden tuntien käyttäminen
olisi o11ut varsin tarpeellista
rästitöiden tekemiseksi. UDK
esittääkin Tampereen kaupungllle
kysymyksen, miksi se katsoi ai-
heelliseksl tällaisen menettelyn.
Kyseessähän ei ol1ut suuri raha-
summa kaupungin kokonaistalouden
kannalta.

Kokouksessaan 24' 1.79 UDK teki
kannano ton , j o s sa vaadi taan mrn r
- sijaisille on maksettava palkka

sijaisuuden ja pätevyyden mukaan
- harjoittelupalkkaa on nostettava
- kirjallista selvitystä joulukuun

tapahtumi.sta ja samalla selvi-
tystä siitä käytännöstä, jonka
mukaan yli 20 viikkotunnin
työsopimukset on hyväksyttävä
kaupungln ylimmässä byrokratias-
sa.
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KESKUSTELUN HEDELMIA POIMIMAAN
On taas korkea aika tehdä ratkaisuJa laitoksen opetusohjelmasta
lukurnronna 1979-1980. Seuraavassa Asiasana kokoaa pohjustukseksj-
Ja muistin virkistämiseksl viime rnroden aikana käytyä keskuste-
1ua oDetuksestamme la tutklntovaatlmuksistamne rlm. §euraavilta
fooa,nanJaNiteenpa1stat,kurssineuvostot,1ai-
toksen tutklnnonuudistustyöryt'mrät, UDK:n opintojaosto ia yleis-
kokoukset. Arviointiin ovat antaneet korvaamattomia eväitä myös
UDK:n tleteellinen julkaisusarja ja koko yliopistolla virinnyt
krlittinen tutkinnonuudistuskeskustelu. Olernme rmoden aikana
toivottavasti viisastuneet myös lukemalla paljon lisää alamme ja
mui-den tleteenaloJen kirJallisuutta. Summa sulnmarum: tieteenana-
lyysirnme on kypsyåyt ja Äyventynyt r ja tutkintovaatimuksemme
ovat vastaavasti joutuneet monie;r perusteltujen ja aitojen 111;-
distusesltysten paineeseen - mikä onkin Iuonnolllsta ni-in kauan
}min tiedeyhteisön sisäIlä eIää tinkimätön pyrkimys yhä totuud€n-
mukaisempaan ja syvä11isempään käsi t;,-hseen omasta tutkimuskoh-
teestaan ja sen suhtelsta yhteislnrntaärl.
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"tie te e n houtojoiset'
'Iul e eiio tr tritki-t',no[1t1td,i s tus f t

vaikr-r.ttamiran ensi sy.l;,s;rn tr.rt-
kintovaatimuitsi. in? Ha-Ll-i tr;is-
han anto i skanclaah. mai s e t
tutlci ntoas eti:.ks ensa j ouh-rir
al--l-a, j o tta rruud.j. s*cu-s " ehclit-
t;Lisiin pa,nna toteen jo ensi
s.l,icsys tä alkaen.

P:ilväjåirj estirxselisä on a,se-
l;uk-s essa määr.itty t.irtjsinlg-
sii''intg_, io)ca on tulossa juuri
lai tolcsi en lausuntoki errolc=
s e11e . Tutkinto silrirnö s sä rnååä-
ritel-liian mrn r lcoulutrlsohj eI-
mat tavoittej-neen ja sirru.ai-
ihecpi s jreh-rn la ajulrs r

'Iutki-nto s:i r"nt öi,i muo to i 1ta-
<: s isa on pyri- tti,ivåi trirvaa.n:'rar1
mal:d-ollj-simmari pi'bicäIle iie*
te en ai;tonornia j a ;r1-i tti:,,mään
a$etukser: .liu::i s1;a.ria pi.rittei-
ta. tär;sä su-'hteesså.. 01isi
turva Ltava tut.lri-nto j en j a.

koulr-rtusoir j c1-nij" en ti ecleala-
perustei;i1lus sekä va.paat ja,
riitiiivät siwia,j neopin:rot,
01isi tu::",ra,ttava edell.e en
j atko J<ou-l.utuslleliLo j" suus v'ri-
i.rint*r'iin llerh,l el-l-a eri ti etcen-
a.lal- -1..a ( n1;rk3ri s en lti e 1 eir mu-
lraa.n rna,l:do-r Iisuurlet; ki htcen
laucr a. turi in ) j a r:ei lus ti- yli
1(50 opintovj. ikon o1:innot,
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jotta vei,hintään nykyisen Iaa,-juiset opinnot olisivat mah-
d.o 1li sl a .

PiclemmäIlä tähtäimelIä toi-
mimme edelleen asetuksia vas-
taan. Vaaroina ovat ed.elIeen
tutkinto säännö stä riippumatta
opetusministeriön resurssi -suunnittelu ja pankit: lai*
toksille ei ehkä myönnetä
määräraho j a riittävään sivu-
aineopetukseen ja pankit vol-
vat laicata myöntämästä opin-
tolainaa yli 160 opintorrlikon
o pirrno j- sta, .

Yliol?i sto j en on mahd ol_'Lista
anoa ln-od en lykkäystä ff uudis-
tuksenlr toteuttamlseen. fied e-
kunnallamrne on tähän kail<lci
syyt, samoin laitoksellamme"

Jo laps ena on oppiaj_neemme
j outunut kovan tröntelun uh_rikgi Suomessakin (v.rt. Savo-laisän analyysiä esim. BRI:n
t end ens s ei s täI f i et e el I_i syy_den hylj eksimistä osjoittaä"kir j as tomerlronornijrotrlr-i.tr-rks enaloi ttaminen kaunnaol?i s to i ssa
(ku, julkaisusarja nro Z) sa-
maan a i kaan , irun a,larnln e a.lra -t e ernin en lcou_l-utus - j a -butjri -musylcsilrlrö l<ärsii hr.lu.tavasta
resurssi-pulastao

Tutlcini': onuud.i s tuirs en allcu-vaitreissa 1ai toksellamrxe .ri,
ri si o i.va.l tava ti ecl eanaly,ysi rmut ta tritki nnonuudi s tuks ää '
byrokratisoicluttua, ei näissåipuit-i,eissa ol-e ollut enää in-
nostavaa elintllaa. Viime ai-
.l<oina pikeraminlcin trtutkin.non-
nud-1s'buksen,t kritiikici on
l-ucnut parhai mrnat a j-neks et
oppi ainee. nime ti eteenanalyjrsin
j atkamis el-le (ks " esirn o Å,sla-
sana 5 /le, lrid e 3 /la) .

Iutk-in.,r i onu.r-:Ld i s tus -ke sirus t e-lun j a UJ)K:n ti eteelli s en
j u-1-lcai sus ar j an ( eri tyi s e s i;i
Savol-ai s en tti(j.rj as,uo ti e rleti eteenär, -t eolrs en ) evästyl,;sin
void.aan tehdä seuraava 3äirAa-tgq oppiaineemme probleäa-
tiikkaan:

Yastaklcain ovat lrriittinen
j a telcnokraattinen ti et eenkä-sitys, Jälkimmäinen alistaa

oll;ri.aineemne liol;oel-rra,rsi.. telc-
nisiä ja lra.l--linno-t-_l is_'ia lcei-
!oja,, jotka a,sretetrol:r'palve-
lemaan oppiaineen ul-lcoiiuole_I.-
ta l:;äsin miiiiråit by j ä tavoit-
teita ja kiel_tää esj_t-biåmiis-
tä tieteellisesti k;rsyroyl.;siä
rroik.=i ?r ja f'mi1;ii va.r-ben?rr o

Kriittinen ti ete enlcäsitlrs on
yht ei skuntatj- et e el-_l_inen . Kir-
jas'l;otierJe ja irrfoz.rnatiilrka
;rht el sJcuirtati et einä paino tta-
vat se1-f-aisla onlje_l_mi a l<r-iin
ti edonta::ve, -iii-formaatio tul-
v& r ka sva tus , kr_rl_ttirnrinerin-
nön viilittyiriine.rlo r r Jotta. nä-
mä j a monet muut r v'i e--l-ål 'rrln-
tem.at';o r'na tkin irht e :i slcun:r a_l_ :l-i -set ilmiöt vo j s-i_ kä.sj--btiiåi,
tiiyt;'y olpia a,,i ir t'i;e1enr;.i.a,n
teore ettj.ses-bi j a sa,acla koko-
rtai sval ta"iiten kr..lva. ylrtej., sJcul-
nan ralcenteesta. Oma.l_la alal-
lamme on .r_1elä v'a,rsin ]ie h_i. t-
tymåitön ti ete ellitlell lir.i,r;i tys
ni inkin lceske_isestri on,r;e1-mäs-
ta }rlrj-;r lcirj a ston ;;riii;ei-slrun-nall-irren nerlii tys t - ile_l_lctci-i
telinijkoi-r.l en j a, hall iii.no_l_Iis-
ten normien ja liaavojen p:1i,,-
llänpäntt:ri,im j. nen rr:i.nl;ii. vci
j a opi sllel.un j rillcr: en on t_-.alc*
koki.n su.orittaa y--]-iortj s bon

I{ir j:.is to ti ed e
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ulkopuolella ei vi e Pitkäl-
1e o 'lieto vanhenee -r"roPeasiti,
eikä an1La j tr.b.ri Poh j aa s en
lrumul o imi s e1le .

Ja mi tä, tul e e ammati- s sa
toimimiseE4 I vain laaiat
teoreettiset opinriot talcaa-
vat su. j uvat j atko -o Pi nno'b ,
amma.ttinsa ytrt ei sl«;nnall-i s en
merl::i tYlts en j a vastuun tai ua-
misen ja t;rösarlciinsa ja.ticu-
van ]:ellLi-ttilLmisen. Keskuste-
lussa on lcorostettu laaiaa
)rleissiv'iilt;rståi, jota tarvi-
taan erj--Lyi sesti Yleisi ssä
icj-r j as toi s sa kir j avalinua§ sa
j a )r1eisönPalvelussä o

Irai t o 1r.s c:.iilme tutkinn onuudi s -
tu.styörlrhrnä.t orra'r, rriime vi.lon-
r1a suunni-telleet icoulutuso?t-
j el-man omi a aineo pi-nt o j a"i:nme .
Viimeisintä lr:onnosta, ei oie
vieläi yird-essä a:rvioitu ei
ed eg koulutu.soh j clrnatyör;rfu-
m:lssä. Sen initoituslcin on
vi e; .l-ä är:rri o i ta,va uud e -l- -l- e en
s:- sii-l :l-ö -1-:l-i- s en .lre s];us t el-un
li:a,utta,. lio ska tr tr:tlliil11ortL1ll-
cl"i s tu.s tt lykklränty'ne e vLLo d. e1-
Ia, el tässä tarkastella vle-
1ä tutkintovaatlmukslamme tu-
levina oPinto jaksolna. tar-
ko ltuksena on vaiin t ehdä huo -
mio ita eräistä aihekokonai-
suuksista, ioista on keskus-
teltu €ffi. foorumeilla.

Eutklntovaatimusten

Approbaturin penrskurssi sta
on kir joite ttu vi-ime islgsä
Asiasanan numerolssa. Perus-
kurssilta on kuulutettu pe-
rään erityise sti asiayhte3i'k-
sien hahmottamista sirpale-
tiedon si jaan.
Approbaturin Peruskurssia ja
kirjatenttiä voidaan täYden-
tää uusl}Ia teoksilla. Kir:ja-
tentttä voidaan laajentaa aj,-
nakin Tshubar.ianin viimeinkin
suomenffisteoksellailYleinen kir jastotiede rt . Pe-
ruskurssilla voidaan hYöf,Yn-
tää §avolaisen tYötä ( ionka
varsinainen paikka on lauda-
turin taso Ila ) ia S i evänen-
Allenin ItJohdatusta kirias-
totietee seen ja informati ik-
kaan rl stiinvalotuksella.
Ki,rjastohistoriaan §aa Suo-
men 

-osalta aineksia l(arjalal-
sen teoksesta tfKansankirias-
to j en kehi tys Suome ssarr i aItlalnakirjastafr € mutta edel-
leen jää paho ja aukko ja tut-
kimuksen t&,lytettäväksi .

Kohdassa kir jastohalllnto
ja -laiRsäädiintö on ote ttava
järki käteen: tarvitaan Yh-
teensä valn vksi luento eikä
ollenka Iätä
vo idaan perustella uYkYisten
vaatimusten päällekkäisyy-
deIIä, tieto ien fakkiudell,a
ja vanhentuvuudella. [är-
keintä on antaa aiheesta hY-
vä yleiskuva ja tarvittavat
ti edonlähte et.

AEK-peruskurssi oR eaatava
]aitoksen omaksi (ks. Asia-
§ana 5/la ja 1 /79) .

[odellise@
rin

fiedon]ähteidön opetusta on
arvloltu Aslasanabsa 1 /lA §e-
kä Niteessä 1/la jälkimnäl-
sessä konkreettisine vaihto-
ehtöesityksine en. Tiedonläh-
teitä oI1si arvioitava niiden
sisä}tåimän tiedon totuudelli-
suuden kannalta ja suhtaudut-
tava krlittisesti erltyisesti
kaikkeln yleisimmin käytössä

rrstEurÅHÅu TuLeEKtN
UUSI TOUXUTU§OI-TJEL'
HOITU I(IR,.IA§TONHÖI -
fiA.JAl'{me I n
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oleviin ja luettuihin julkal-
suihin.

Opetuksesaa on nostettava
eslin kysymys tiedontarpeestp
jota kirjavalinnan Ja infor-
maatiopalvelun tulis 1 Palvel-
la " ( ks. l{lde 2 /78 sekä }uon'r
nos laltoksen koulutusohJel-
uraksl ).

KirJallisuuden tuntemuksen
har joituksj.ssa olisi tarkoin
harkittava aihee! klrjavalin-
nan ongelmiäfäffieIIen.

Ihiken edelli§en kautta on
mahdollista asettaa entistä
mielekkäämmin kYsYmYs kirias-
to j en ftkuumasta perunastarr
kir.iavalinnasta.- Il"tee lIisen

de llYtYksi stä
ja mahdoflisuukslsta on klr-
joitettu terävästi Asiasaran
iumeroi ssa S lla ja 5/7,a .

Klrjastot ja informaatiopal-
velukäskukset ovat tiedon- ja
kulttuurinvällttäi1ä, Jolssa
työskentelevien on tunnet'tava
sisä}}öllinen vastuu Ja PYrlt-
tävä johd.attamaan ihmiset to-
deIliäen tiedon ja humanisti-
sen kulttuurin lähtei]Ie .

tenttikir ja1li suutta tu}1-
sikin vakavasti uudelle€rär-
vioid.a. Uusia näkökulmia avan-
nee leena Ieinilliq tolmittama
ärt ikke livEffi kir javalin-
nasta. [ledontarpeesta 1öYtYY
materi aalLa nllnikäiin artikke-
lien muodossa.

[ässä yhteYdessä on nähtävä
myös blbiiogiafiselle tehtä-
vätle vaihtoehtoisena oleva

å?3li;
tuottaa kirjastoille käYttö:
kelpoisia våtioluetteloita Ja
kritiikke jä. Esimerkke jä l9Y-
dämme Ruots1sta, Buråsin klr-
j astokouJusta.- Iied.ontarpeen näkökulma on
tärkeä myös- Pohdittaessa kir-
jasto ien erikoistyömuolo ia.
rrE"Ioriikattt ia .rf ruliiFitrf
felsxokraattinen t ie teenkäsi-
tys on halllnnut Pidäkkeettö-
mästi sellaisia kohtia tnt-
lcintovaatirnuksissamme kuten
luokitus r indeksointi, luet-
telolnti, kirjastoautomaatio
sekä kir jasto jen talous- ja
hallinto suunnitte lu.

[ästä johtuen opiske]i joi-
den suoritusmotivaatio olx ko.
kohdissa joutunut kalkkein
kovimmille. Näissä kohdissa
on pyrittävä opetuksesoa Iuo-
maan syvä11isempi ote. fästä
käy kirjallisuuden tasolla
hyvistä esj-merkeistä Uiihai=o
lovin ja Gil jarevskin rrAn

introductory course. . . tr ja
D. J. Fo skettin rrPerusnäkökoh-
tia luokltukse sta infoma-
tiikan välineenäfr .

0n herätetty alheellinen
Irysymys luet t elo innin ft t eo-
reettl suude starr ja säänrtös-
tö Jen päähänpänttäämise§
tarpee I1i suude sta.

Aff, :n kaikkivoipaisuutta
on syy'tä epäi1Iä erltyisesti
luokituksessa ja indeksoin-
nissa. Ratlonalisoinnin ei
tulisi vähentää työvoimaa,
vaan mahdollistaa entistä
paremman pa1relun. Sama kos-
kee talous- ja ha]lintosuun-
nittelua jälkimmäisen koh-
dalla olisi hyvä pohtia eri-
tyisest 1 työpaikkademokra-
tiaa. Nämä on haluttu tBoda
esiin esimerkkeinä mahdolli-
suudesta problematisoida oi-
kein telonisiä kysymyksiä.

, . rii-!E{aiäi.-^,

a;m*rr'
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Kirjastoharioittelua on kä-
sitelty lukuislssa YhteYksis-
sä, mm. Asiasanan numeroisea
5/rc ja 4/rc. Kevään 1978
har joittelukokoukse §sa val+
tiovalta ja muut mahtavat ta-
hot jättivät palIon UDK:1Ie.
I,altoksen tu-työrYhnä on eslt-
tåinyt harjoitteluun raPortin
Iaatimista, jossa opiskell ja
kriittisesti arvloisi klrJas-
ton toimintoja ja YhteYksiä
kuntalalslin. On korostettu,
ettei harjolttelul]a salsi
keinote]Ia, vaan tarvittal-
siin yhtenäinen ja tavoit-
teellisesti penrsteltu har-
joitteluohjelma, joka nivou-
tuisi osaksi opetusohiel-
maamme.
T[-r'la s to rakennus t en suun-
nitte}ur talous- ia haLllnto-
suunnittelu sekä öritYistYö-
muodot olisi hyvä käsite11ä
yhdessä, iottei frväärääfr_ sPe-
siall soitumista kokonai skuvan
kustannuksella Pääslsi talnh-
tumaan.

EdeIleen, kohta, johon on
kiinnltettävä erityistä huo-
miota: kirjastojen ja infor-
maatlopalvelukesku sten asema
yhteiskunnassa. Berelson ja
Försök. . . ovat Tiihosen kans-
sa päällekkäis1ä. Niiden si-
jaan on saatava teoreetti-
sempia pohdiskeluja.

Lraudatur-seminaari tulle e
muiden laitosten tapaar koko-
vuoti seksi.

Iaudatur-tason opintojen ja
gradu-työn ohjauksen onnistu-
neeksi }äplviem j.seksl laitok-
semme ta.rvit sis 1 aivan välttä-
mättä apulaisprofessuurin -
puhumatta nyt monista assis-
tentuureistal Nyt on puhuttu
yhte is työmahdo 1 Ii suuksis ta
muiden lalto sten kanssa e si--
merklksi gradu-ohjauksessa o
mikä on hWä asi.a mutta mi-
tään takeita tästä ei ole eikä
tämä tietystikaan voi pitkeirt
pääl1e olIa mikään trratkaisurr.

tästä eteenpäin
Kannattaa seLai1la vanho ja
lehtlä ja muj.steLla keskus-
t eIu j a - t ärnän j ut un tarko 1-
tuksena ei ollut sanoa rr kaik-
keafr. Asiasanan numeroissa
1/le ja 2/7a keruotaan, miten
tutkintovaatimuksia käsitel-
tiin vilme vuonna. Siitäkin
on hyvä ottaa oppia: tåihdät-
käärnme mahdollisimman ]aa-
Jaan ja avoimeen käsittelyyn,
kalkkien hyrlen ajatusten
huomioonottamiseen ja tie-
teellisen keskustelun syven-
tämise en laitoksellamme .

Yaativimmat opinnot
Proseminaarista on kirioi-

te 5ll a: työ s-
kentelyssä ja aiheiden valin-
nassa tul-Is i päästä Pitkäiiire-
t e i syyt eerl .

Laudatur-vaj-heen alussa PY-
rltään perehtYmään kirjasto-
tieteen ja lnformatllkan tie-
deperusteis 1in sYväIlisemmin.
Iätä palrelee lolstavastl Sa-
väfäiäen "Klrjastotiede 1i!-
Tffijonka yhteyteen on
liitettävä jatkuvastl uusia
art 1 kke le ita .
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TAMPEBEEN ]T,IOPIStON VAI,TUUSTOLLE

YIIT EI SKUNI AT I ET EETL I S EIII T I EDEIflINN AI{ T I ED EKUNI AI{ EI] V0 §T OIIJE

KIRJASTOIIEITEEIV JA INFORMAIIIKAI{ I,AIIOSNEUVOSTOI,TE

llampereen yliopiston kirjastotieteen ja lnformatiikan opiske-
Ii jat - UDK ry on yleiskokouksessaan 24.L.1979 käsitellyt tut-
kinnonuud istuksen tilannetta. O1emme todenneet :

- että oman laitoksemme suunnitelmj.a ej. ensi syksyyn il€nrl€s-
sä saada kelvolliseen, laitosyhteisöä tyydyttavåän kuntoorrr
SisäIlöl1isiä painotuksia esimerkiksi kirjavalinnan kohd al-
Ia ei voj.da pitää oplskeli joita tyydyttävinä

- että opinalo jen välinen yhteistyö ei oIe lairrkaan 1ähtenyt
käyntiin

E että tiedel,nrnnlttaisissa tutkintosäännöissä tehclään olennal-
sia päätöksiä tutkintorakenteesta j a -sisäI1östä, mm. rroh-
d ollisuud.esta jär j estää koul-utusoh j elmaopetukselle vaihto-
ehtoista arvosanaopetusta, samoin Iyödään lukkoon muiden
ai-neiden opiskelumahdollisuudet, futkintosäännön perursteel-
IiseIIe, laaj aIle j a julkiselle käsittelylle on varatt ava
asian tärkeyden huomioonottaen riitävästi aj.kaa ja foorar-
meita

Edellä esitetyn perusteella vaad j.mme

että fampereen yliopiston on anottava rnroden lyki<äystä tut-
kinnonuud i stuksen toime enpanos sa

- että tied elnrntien tutkintosäännöt lähetetään lausuntalcier-
rokselle myös aine järjestölhin ja että tutklntosäännöstä
jär j e stetään tiedelmntakokoukset

että eri laitosten väIistä yhteistyötä myös y1i tied.ekrrnta-
rajojen on lisättävä

f ampere 24.L.1979
Kirjastotieteen ja informatiikan opiskelijat - UDK ry

Tuula Haavj-stor pj.

ASIASA}IAII VOI i'{YOS TITATA

Mitä on lcir j aston luettelo ilman Asiasano j a? IIi.
niin mitäänr ei aineka*n lehtitilausluettelo. .Asia-
sa.na on tuiki tarpeellinen }<ailcille kir j astoa.lr.sta,
erityisesti a1a"n }roulutuksesta, kiinnostuneille.
Lehden voi. tilata osoit1reesta:

ASI ASANA
Pinninkatu 40 ts 15
31100 Tampere 10

VuosiLcerran hinta on 20 mk.
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T YYRIS TYYI(O I(IR J/\STOTIEDE?

Yilme sykaynä UDK rysn tieteellisessä
julkaisusar J aesa Kiri astopalvelun
kustantamana julkalgtu Rei jo Savolai-
pro-gtadu- tutkie lma Kir i as tot iede
tieteenä on saanut hyvin myönteisen
vastaanoton nlin alan opiskeliJolden
kuin kirjastoalalla toimivienkin Pä-
ri.ssa. Pitlväthän työn tarkastaJat-
kin, professori Marjatta 0kko ja
apulalsprofessori Yeikko Pietilä,
tyOta pöttcteuksellisen ansiokkaana
säI(a märklttävänä eritytsesti s iksl ,
ettei vastaavaa kiriastotieteen alan
perustutkimusta o1e aikaisemmin Suo-
äessa tehty. feosta onrin usealta ta-
holta esitetty Laudaturin tutkinto-
vaatimukstln. Toisallta työn tieteel-
lisyys lienee sälkäyttänyt asiantllrl-
tijäl, eikä eslmerkiksl Klrjastolehti
o1ä 1öytänyt gllie vielä arvostelii?a.
Yksi ubtcatikko on kuitenkin löytynyt.
Jouko Iyyri leimasi Reijo Savolaisen
työn Aamrirlehd.essä professorien hurs-
käan opetuslap§,en palavahenkisgkg+ i3
tyyllftaan täikeileväksi opinnäytteek-
si. Asiasana kävi kyselemässä Reiion
miellpiteitä moisesta kritiikistä.
Iyyrin repliiklt ovat hänen Aamuleh-
däbsä 1 .12,78 $ulkaistusta kirioituk-
segtaan.

Reijo Savolainen

- Oletko nyt Iyöty mlesr ReiJo ?

Rei.io savolainen: Enhän toki. Huvlttunut ehkä. KirJoltus oli tut-
fu=ä-tnfi;Al:Bffla Aamulehaten I inJ an mukaista na1 j ailua, tällaisen
i"itiii.i" voisi äfvuuttaa olankohåutuksel1a. Mutta ehkä on hyvä 

.

i"ikit jott"til Tyyrin välttämlä. 1Iän tulkitsee työtä tahalligestl
.iåå-ii*åi i iiåån lä kär i i stäen mugtavalkoasete lmana : porvari 11 lnen
flrlastotiede on-ehdotiomasti paha ja sosialistinen hyvä. futkl-
ilkå;;g;;i iarkastelen kiriastätietöen tieteenrakennetta posltivi,s-
Iisån ja marxilaisen tleae[asltyksen taustaa.vastel Ja. tuon esllle
rriirr rörnarilllsen kuln sosiallstisenkin kiriastot,ieteen kehitys-
liäf poigfa puolia. Elväthän esimerkiksl automaationJa teknologian._
nvvåksikävttä slnä.sä o1e vastustettavaa. kehltyetä' vaan ae, että
iieae ä:.iäteiaan teknologialle, kun teknilkka kohotetaan välineen
å"ärågtä-paeimaiiratsi. taltaineä pragmaattinen tiedekäsitye on pin-
nallisuudössaan kovin kapea-a1ainen.

Jouiro Tyyri: Yksikään suomalalnen rrporvarillinenrr t ie toteoree t ikko
t.ffinaniutrr3aeio1egaanuin1meäänkirja11isuus1uette1oon.
RS: 0liein kyllä luetteloon llittänyt, jos olisin Iöytänyt porvcril-
fiå"i-i"tiii]ä"1 iöx" on tieteenaraairmä iutkimui<sissaan käsite1lvt.
Esimerkikgi"Wiioä tutkimukset liittyvät pääa'ia88a. organisaatio-
viäetiniåan. Meiltä puuttuu täysin porvaiitlisen kirJastotietoen
krlittinen itseanalyysi.
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JT: Tutklmuk8en tufoal porvarllllnen tiede ei täytä teologian vaa-
Emuksia.

RS: fvögsäni en ole tietysti pyrkinytkään väittiimään' että porva-
iiiriååIiä--[i"J""iåtieteä1ra öii si ynte"ksiä uskontotietelsiin, _

vlelä vähemman naitå-Viriäfit"iå on säsiaiistisella kirjastotieteel-
iä.-p"i"ä"gäan tcorogiastä heittää Tyyri luuLtavasti herJan po-
iiitiiää"tä-iäriååoiEi"""auiiä'i . Kuii-enktn teolosian ja'Iialektl-
;;;-;;;;;i;lisnln tiåtoteorian rinnastamlnen on naurettavaa' ne

ä"ät 
--rät 

aoi1 1s imrnan 
-kåut<åna tois:. staan. I'tutta e1kö sen sl Jaan

iviii" ehdottoman p,räirä"tto,nuualen ia pvhän moniarvoisuutlen vaa-
timukslssa ore Sotaii-;;;i;Iii;iäl'raiiarnen ehdoton puolueetto-
,iiä. 

-ät-näi - 
r"rientään" iäiä"i"u, onhan J okaisen klrJankin valit-

seminen kannanotto.

JT: Kir j astohi storian pintailmiöihin. kuuluu esimerkiksi kiriapal-
i6, proiestanttlsen porvariston ruokra-ase '
RS: Kirjapalnoa e1 työssäni ei mainita kertaakaan' Ss.on tekninen
fäii'riäl' jäiä- å" """"åäii-"äit"tiänui. 

ririatootantoon- ia sitan sil-

#,rt"tl**";ili,:ii*i:;*1"::ll'{Hiih"'å:'3":t53 ffi 13åltln' "-
torian ke§kiöön? riiiäätäi"titmui<åen kesklössä tulee olla kirjas-
iå"-viitäi"iiunnauisiåi-;;li;å;i;n ""'"t::::ä +i.:iäg::l'ff lrå3t:ä;-iäiaäri jä-toimintoien tutklminen lähei!
litiikan ongelmiin.-iiioi-ä"ia"i nimenomaan täää oikeuttaa kiriasto-
tiåiiä.'t"iEvärs"uaeä-ii;;;äi;"nå tieteenä. Mikähän mahtaa olla
Tvvrln käs1tve r.ittäät6"-iä-ii'iäi"r""nan guhteesta' val liekö

"iirfa suhaletta lainkaan?

JT3 Mitä te professorit Åhmavaara-ja..Esko1a-ia Pietilä olette oi-
Ein tehneet näirre-|Iä"ämrin"l Eihän tää}lå ole pakko sulkea
silmiään.

Rs!fuohonalkuosaanvastatkoonproi.eseoritpuo}estaan..Tyyri.tun.ti" itää i;iiirivvain 
-'p'ii,ää"äå 

iå sitrrevan sllmiinsä' i{än ottaa nvkv-
tilanteen '' teologtaä!il-r"["i "" 

ut i y1häältä annettuna, . 
turva].1 1se-

iå-Jä 
-ir.iii"äiii 

ivJyiä"a. 
-Jä -r"uiee- näin aina Ja iankaiki{isesti

o levan .

JT: Kiriastossa mlnä kyIIä ettelleen haluan o1Ia porvari eli aeia-
15; ;;kå-Iåirälvstvöi ;i,;i: Eii;i tätä hvvä1lä uskota' svttvv Jon-
kinlainen luokitussota.

RS:Itir.iastonaslakasonainavaikuttamlsenkohde.Mei}1ätehdääniåi"tiltffi;ä*pl;;iilriii "iniä""å, 
mutta sehän ei rvvrin mielestä

iffi;;i;iiäiå ärertaåil"'laätäriåär iä hankittaessa on aina varittava
ia asj.akas on arna-våt'i;i;i;; iUn't'] '.1'1eil1ä tämä vain puetaan
äonlarvoieuuden ttpuolueettomaan" vilttaan'
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§: 0n tietysti ilahduttavaa, että fyyri osoittaa asianharrastusta
kirjastotieteeseen, mutta tä1läisil1ä eumnittaisilta huitaisuilla
Ja asenteellsilla naljal1uilla ei ainakaan tledettä edeistetä.
Asiallinen, tieteelIiseltä pohJalta lähtevä keskusteLu kirjasto-
tieteestä on tietysti tervetullutta ja toivottavaa, mutta kritii-
kln tulisl oL1a yksilöidympää Ja perustua tieteelliseen argumen-
taatioon. JoB porvårillisen kirjastotieteen apologla ja sosialis-tisen kirjastotieteen kritilkki pysiihtyy tyyrimäisen sanalllun ae-
tee11e, on se epäämättä itsessäänkin varsin selvä osoi.tus t ämän-
tapaisen ajattelun hetlelmättömyyalestä ja jonklnlaisesta avutto-
muudesta kohota arkiajattelun p lntaBuol i suud en y1äpuole1Ie. Tyy-
rin vlittausrrluokitussotaanrr sisä1tänee selvän kannanoton sellal-gen asenteen puolesta, mikä on ollut kautta historian tunnettu:
kun ajattelun apuneuvot alkavat ehtyä, on turvauiluttava järeäm-
piin aseisiin. Ehkä Tyyrl jo juttuaan klrjoittaessaankin katsoi
tarpeelllseksi t ii"uän loppukaneetin, koska tuskinpa hän ltsekään
uskoo Iliberaalin kritilkkinsärr purevuuteen niin, että sen avul1a
voitaisiin ikulsestl pönkittää horjahtelevaa ja tieteellisesti
varain hataraa ajatusta kirJ astot ie teenrtpuolueettomuud.eeta,t ja
samalla pinittää kaikki tätä kantaa tieteellisen kriittisesti ar-
vioivat puheenvuorot. (L.T.)

atu4?»vni
a, ?tluA(7aL|VAN /+,EilreEruAN

s*^toA I erÅ lPlk
TydlTA', /,/or sr Yi'trri'Å,,

dh #lilsN ,ufvrzzu-
t u#tJEEr Tse4ortg

7oructaäil d* (/uu/Q/

olJ kuttzrvsN o,+AJoT-

77ir7i</H /, E^/ 8r+771 .

/7AEr/ /'-zz*Z*ta!
#i, 7./2. /qztr

ME Ot/47 7A,t/rl /
fiAfe,ln*M allnt

öo/v,qssa
OH,/AnrYn
?/A T/87ö/4

44/4/ oil t/61»J 7A/V7E,H**.V

,/t/kz* r44Jnt/4

kp rNEATreP/6,sA R*Zr lÅrVeB+aKAN
7T€*tor DRctv'avfl//un 2a« o. 77p6g7q-
öP2 AD / TvzSeN kXotTuon uzuLn.

Lohhiolt 6 t - rfu ufpea/?cr/r^)

Loe'912 fra\/8k77/ u/s//l) r?frt/4/D/uauJö -
lU/<s/N , Vor6t

oil R*tk4gn
ETT{ a+/,+,q/A

dfusl ouffi
Uofl/N Stt*//N,
6A0 ilr*rPaÅ

frUfr I GTftt -4rr4i' Aozrt oE *urrmAtn*d p4tr*+5 z-+tru.a*rl

kArSo*+al oil o,HTzftn UllpVi la«rN Wst+*aj 71)/*or+t//d()

/H*{/S7E^) #ap*tn662*a) zut//d/6se . arcei' E/ *trr<ii+fu *tct-tvri
Et lrgpz,rtzzi , El - E/ ,wtc/'/fu 

^taU 
ga//v 6E t e rÅ'

UDK u/Ep,A/u,E HELs/NGrsså /4.2. ?i1rl,v o,+vE
1{trur4lT z./Eprc EDuszuM,u,+N fr//e/A{7vgg4

VA L*D,/,q 6,SLA / rf/R/4öru91,+. /LL,qLLn ,r4'vo4'1fu r?D4
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PYRKI MYS

TOTUUTEEN

Marmorl.nles / PuoLa ]-977 ,
ohJaus r Anclrzel lTaJda,
0lnnpla

AndrzeJ traJcla on tehnyt elokuvan, jonka suoravlivainea reheLLlsyys
on kuta nulJanleku pBähän.

[uorl elokuva.ntekiJä Agnleszka haluaa kertoa Uateuaz Blrkutin, 50-
Lumrn soelallstlecn työn sa,nkaria eIänäntarlnan - MltEi BtrkutiUs
tapahtul 5o-luvun JäJ.keen?

lllutta vastaueta el olekaan n1ln b.eLppo saada kuin voiei luulla.
Agnieszka kulkee lnrvausrlrbuän ka^nssa paihasta toigeen etsien ihmi-
sLä, Jotka tunslvat Birkutin. PaJ.a palalta kokoaaLeuus elkaa hah-nottue, Ja-palJastuu, että Blrkut on saanut vankeustuomlon Ja hä-aet ou syrJäytetty. Soslallettsissakin yhtelskumissa byrokiatta
Ja kornrptlo ovat alheuttaneet ykelLö111e tarpeettomia Lärsinykslä
Eyeeessä -el ole soelallsnin tuonlo, vaan kynnye laal enpaan ymär-
rykseen Ja rehelliseeo kritilkkiln, aeloiden kokonaisväItaläeen
tarkasteluun.

ilarmorlulehessä oa linltetty reallstlnen, fllrtlivi.nen kerronta Japiopeg?n9afllmi! r näln oeolt etaan jälkinrirälst en naurettavuue. WåJ-
ila näyttää ne1I1e ny§-Puolanr soglalismln saevutukset, maatalouå-
yht e i skunnan barppaukeenomalsea teolltstrrllieen ja een fuukanaan
tuonan hyvlnvoinnln sekä vaurauden llevelImiöt I urbanleoltunisen
Ja ilroiset, Jotka ovat nenettäneet eltoutensa. sodanJälkeisen JäJ.-
Leenra^kennuskauclen Ja uy§isyyden ero prbuu onaa kieltään, Johön-tltin on pääety (unohtanetta lroniaa: val}irttava kilclca on eirip-tease-esityg entlsen ealaisen pollisln agentiu Michalakln taus-tal.la tänän kertoessa 5O-luvueta).
[ernoriuLee kertoo byvln ykslnkertalsen totuuilenl soaialistlaenyhtelskuuran rakennuetyö Ja kehitys ei oLe pelkkäti lLoista työn-
tekoa Ja päivänpaistetta. Kehitys el ole kaävotto'ran työlätsäas
san aaltonaieta eteneroistä vaan yksllöldea taistelua lirni sarxro 1-
6ea e1änän puolesta.
Agnieezt{a on ehcloton- totuuclenetsiJä, hälr baluaa käsitel1ä asloita,
Jolta ei ha-luta eaattaa päiviinvaloon. Hänen on vaLkea saada otet-'ta 5O-Luvun todlelllsuudtesta, uutta ?rän yrlttää kovasti. Agnlesz-
kan hahmon kautta Wajala 6anoo, että on aika tuotta virheet Julki;yksipuolisen kuva,n anta^misplla ei piiåstä nlhinkiiän, ei ainal<aan'
eteenpäln.

limo trappalalnen
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NOGRADOV

ERAI LULLA

Neuvo stollito ssa on vilmeisten lqmenen vuoden aikana suunlltelmalll-
sestl kehitetty laaJa yhtelskuntatleteiden infornaatioverkosto IN]0N(Institut Naut-shno j -Iniormatshii po obshestvennyn naukan). Yhteis-
kuntatleteet kattavat NL:ssa LåaJan alan: nllhin luetaan mn. fIlo-
sofia, historla, psykologia, lakltiede, kielitiede, taloustlede...

Suomessa vleraillut INloNin nykyinen JohtaJa' V.A. Vinogradov pltl
1e.1 .79 yllopl sto ssamne lyhyen luennon verkoston toininnaeta.

I§IOlil huolehtli yk-aloJen bibllografla- ja referolntltoineeta eekä
informaatlopalveluieta kattaen 27 Ni..,ln [iedeakateroian yk-tleteel-
11stä laltoäta sekä jokalsen neuvostotaeavallan oman tiedeakatemian
tolmlnnan. Yhtelekuntatietellliöltä Nl,:ssa on n. 23O 000. lNIoNi'l
tarkoltue on koordinolda pääl1ekkäieyyksien estämiseksl'kalkki tle-
teel1lnen lnformaatio maaasa ia Jakaa yJ-etrren tleto; Sen on otet-
tava huomloon yk-ttetelden eritylnen luonne:

- nilden lntegroltunlnen, keskinälnen rlippuvuus,
t iet ee 111 s- telcoi een kunoukeeu vaat lma kokonal svaltal suua

- tleto on rrelävåimpäärr, pltkälkäleempää kuln luonnontletele-
eä ja se kunulo ltuu erl tavoln

- vllmelgimmät eaavutukset on kirjattu kirJolhln elkä ar-
tlkkeleihln

- vallntaperiaattelden valtava merkltys

NI':ssa yhtelskrurtatieteltä käeltellään keskelsenä ldeologisen tais-
tefun kenttåinä, Jo11a kapitalisnln Ja sosiallsnln väI1stä kilpaa
kaiydäiin. Myös INI0Nin tolminnan liihtökohta on antaa tutkijollle Ja
opättaStttä väIlneet Ja Iähteet (Iäntiset Ja itälset) sekä kapl-
täIlsnln Ja eoslallamin tieteelllelksi analysolniseksl' esinerkkinä
Tlnogradov esitti SIY-malden yhtelskuntatieteilijölden yhtels-
työnä tolmlttanan julkaisun rr The Quality of L,lvlng 1n the Soclallet
Countriesrr, Jossa referoitiin retro spekti ivlse sti alheesta tehdyt
tutklmukset. Sa,nalla Julkaisu on esimerkklnä INIO[1n uuslnmaata
Julkalsutyypistä I ongelmakohtaiseata retro spektllvlsestä luettc-
losta, Jolta julkalgtaan tutkljoiden nlelenkiinnon nukaan.
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I(okona isuude Bsaan INI0Nln Julkal euto fuhlnta on maallnan laal ln B[B-
temaattinen verkosto. §en vuodessa julkaisemat n. 1000 lnforilBa-
t iokir laa Jakautuvat erl Bar jo ihln :

referaatteja Julkaisulsta NL:ssa ( I qarjaa)
referaatteja julkaisuista ulkomailla ( g sarjaa)
28 blbllografista luetteloa å 25O 000 nlmekettä Neuvosto-
lllttoIaiel sta
7 blbllograflsta luetteloa ulkomaislsta
edellänainlttu$a. retro spektilvlslä luettelo ja

Osa Julkalsuieta ilmestyy kuukausittaln r oB& vuosittain.

Pystyäkseel_ !äyttämään tehtävänsä seuraa INI0N myös yhtelskuntatie-
teiden sisä]Iöllistä kehitystä aktiivisesti: tiimä mahdolListaa no-
pean reagolnnln uusiin llmlöihin. INION on myös laajastl suhtelsea
mulhln neuvostoliittolaisiin sekä ulkomaislin Jär;eitelmiin. §osia-listlsten ma j.den verkosto MISON on tolminut jo - vuösia, ja nyt 01-
]-"?n yhteykslä luomassa.plrgs Burgopan kapitalistlslin måihfi ja
Yhdysvalto thln EEYK:n päätösaslakir jan konkretisointin&. Heinå-
kuussa'77 INION o11 Errroopan malden informaatiokes}nrsten kokouk-
sen isäntänä. llässä kokouksessa esitettlin toive Wienlssä tolmi-
val1e yhlelskuntatietelden eurooppalaiselLe lnformaatlo- ja doku-
mentointlkeskukselle ryhtyä käytåinnössä järjestelemäåLn yhteistyötä.
NKPIn 25. edustaJakokouksessa ved.ettiin uuden !-vuotissuunnitelmanyhteydessä suuntaviivat myös informaatiotolminnan kehlttåimiselle :rr Uuslen tieteellisten ideain soveltaminen on täinään yhtä tärkeääkuln niiden soveltamlnenrt.

fts|lfigkgtt!*lsempaa tietoa INION1sta voi lukea aikakausjulkaisu§-ta ttsocial Sciencesrf r A_ quarterly o f the So eial sciences ] Ussr
Academy of sclences. Vol. 18 , 4 11978
Vinogradov: Informatlon ln the Social Selenees s. 167-1?a

JUTKAI SU§AAJA.LIE KIII osf A MAAILMAI,TA
Kuten tunnettua on UDK:n tieteelli.sen julkaisusarja;1
toimitus vllkkaassa kir j eenvaj-hd ossa kir j astotieteen
suurten nimien kanssäo Sarjan entj-nen vaåtaava Mark-ku Meriranta vllautti D.J. Foskettllta saamaansa kir-jet'är,. 

i:-ååu';f,; Xil,1"åI*åuT,*i3iä"ilTliårsh. r
must say that lt looks very impressive, and r
lop" that it will be useful to Jrou.'rL,isäksi hän toivottaa sarj a1le jatkosäatcin menestys-tä, minkä toiveen toteutumisesta voi ol1a varma Isrnlukee toisaalta tästä lehdestä sarjan suunnitelmista.

1

2
,

4
5
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ETEENPAIN

OHDAKKE SIA POLKUJA PITI(IN

UDK:n tieteellisen julkaisusar j an menestys anno dornlni 1978
innostaa meitä jatkamaa,n ttkaikesta huolimattaft" [änä \ruonna
tieteen tekemisen ja tieteelllsen keskustelun ehdot elvät ole
parantuneet yhtään sii tä kun aloitimme , mutta ol- emrnehan j o
todistaneet, ettei s-ilti pid.ä lannistua, vaan sitäkin rohkeam-
min tarttua härkää sarvista.
Ennen kuin vi ime \ruod"en tase oIi Asiasanassa 5 /78 laslcettu
loppuun, julkaisusarj aamme kohtasi vi elä odotettu vastaisku
tuttuj en pimeydenvoimien taholta. Nokkelana ja narsistisena
sanaili j ana tunnettu Jouko fyyri , vai1la al-ke elli sintakaan
tieteellista pätevyyttä j a haluakaan siihen, Icäytti Aamulehden
kolumnipalstansa 1, 12. Reijo Savolaisen työn a1a-arvoiseen
reposteluun. Asiasanassa on toisaal-J.a jullraistu Heikki Poroilan
komrnentti tähän. fyyrin irrationalistinen lnkvisitio-asenne on
saanut laa j empia]<in J<aikuj a : Kirj astopalvelu on sensuroi-nut
leena leiniIän toimittamasta koko elmasta kir j avalintaa ]cäsitte-
Iev1ä artiklreleita yht. tri Seppo foiviaisen arti]rtrelin j a.fyyrihän valittiin v'iime syksynä I(ir j astopalve]un j ohtokuånan
puheenj ohtaj aksi !
UDK:n tieteellisessä julkaisusarj assa on tarkoitus ku-l-uva.na
\ruonna kiinnj.ttää enemmän huomj-ota har j oitustöihin j a opinnäyt-
teisiin omalla lai totrcs; ellamme j a hyödyntää niitä julkaisusar-
j assamme . Kaikkia varmasti ]ciinnostaa esimerkiksi tutkimus oman
oppiai-neemme pii rlssä tähän asti tehdystä tutkimustyöstä, UIK:n
rauhanjaosto on ideoimassa julkaisua rauhankasvatuksesta kir-
i astoissar - Seuraa,vina osina tieteellise:;sä julkaisusarjassa
tulevat ilmestymään D.J.Foskettin alamme koulr-r.tusta pohdiskeleva
artikkeli j a avaj.n alamme lce skei si in ti e t e enala* j ullcai suihin o
Jälkimmälnen on valmj-stei11a pro j elctina, johon voi vielä 1lmoit-
tautua o Iarkoituks ena on esi tel1ä tärkeim:rät aika"kauslehti julkai-
sut ja abstrakti julkaisut maail-mass&o
UDKin hallitus on päåittänyt mäåiritel1ä uud elleen julkaisu j emme
hinnat. Julkaj-susarjan osat 1-3 ja 5 (Uinailov&Gll;a,revstci&
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llehernyl r Koivlsto, Foskett sekä Suhonen) myydään eclelJ-een yan-
haan hlntaan 6 5 markkaa vain UnK:n läseniI1e - varsinaiseksl
oyyntlhlnnaksi lulee 5 maffista rKirJastotlecte
ti.bteenätt UDK vä1lttää vain lIDK:n jäsenlILe erlkoishl4taan 15
maxkkaa - muilIe sitä välittää IörJastopalvelu normaaliln hln-
taan 34 markkaa.
Nä1clen llsäkel JulkalousarJan toinituskunta Ja IIDK:n opintoneu-
vonta lainaavet nm. seuraavla teokslal GllJarevskl , Maln ltlneo
of tralffiai§E-llbrary sclence ancl lnformatlos; an-anaLysls of
textbooksl Mosoow 1974; I-41hai1ov & GllJarevskl & Sohernyl:.!1e-
tee1llnen-kommunlkaatlö (venäJänkiellnen teos, Moskova 1976 tal
englannln klellnen lyhennelmä); Slevänen-ALlen: Johdatus kirJas-
toileteeseen Ja lnformatlikkaan, Keuruu 1978; Suhonen & Rautlo
& Kal-Ii & Kokkonen: Tleteelllsen kommu.nikaatlon ongelmista yh-
telskuntatletelssä, Tampere 1977; [shubarJan, Y]-einen klriasto-
tlecle.
EleteelLlsen JulkalsusarJan tolmitus on avoln fooruml , Johon voi-
vat osalll.stua kalkkl kiinnostuneet ja joka on kllto1llnen kaikls-
ta ehdotukeista Ja korurentelsta. [ä1].ä hetkellä tolmituksessa ovat
kllnteiå.mmln mukana Juhanl lalkkoJa, JussL Tuormaa ja 01).1 lluutert.
Käiintykääpä puoleemme !

tolmltuskunta tulee JärJestämäåia kevää11ä myös tleteeI11slä kes-
kustelutlLalsuuksla vanhojen ja uuoLen Julkaisujen pohJaltal

WERSIG KAVI TAMPEREE LLA -
PIAN ...JA PALAJAA

Professorl Gernot Werslg (nru) saapui Tampereelle vlime tils-taina, rlloplstolIa hän on laltoksenme vleraan&.
Wersig on aloittanut tleteelllsen työnsä Joukkotied.otuksen så-ralla valmls tuen mal s teriksL -68. Si tternmln hän siirtyl lnf orma-tiikkaarl Ja vältteIl tohtorlksi . J,audaturln
Yliopistolla hän luennoi lnrleksikiellstä Ja informaatiotieteenteoreettisesta taustasta.Iavj-n opiskgllJat ovat tutustuneet myös
tutklntovaatlmukslssamme hänen aititrteliinsa, ttThe phenomena äfinterest to information sclencen.

ralerslg llmalsl Aslasanan haastatteli J oil1e palavan halunsa tu-tustua suomalalsiin klrjastotieteen opiskellJoihin ja UDK onkinjärJestänyt slihen mahdollisuuden. [oistalna- 8,2. kio. 19,3O
.qn Myssyn kaälne tissa vapaamuo toinen tllai suus r oh j elmassa i ts e
Werslg.

Palataan aslaan. [arkkana, seuraava Aslasana ilmestyy aiernmin
kuln osaat aavis taakaärl.
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EDUSI(UNNAN I(IRJASTO

Eduskunnan kir j asto a.vasi jälleen vuod.envaihteessa ovensa oltu-
aarl syksyn suljettuna muuton vuoksi. Uudet tilansa kirjasto sai
kesäI1ä valmistr.tne.e sta Ed.uskunna"n Iisäraker:nukse sta .Aurora^nka-
dun puo1elta.

Muutto toi kirjastolle ennen kaikkea Iisätiloja, joista pää§€-
vät nauttimaan sekä kirjaston henlcilökunta että kirjaston käyt-
täjät. filoja on rryt kolmessa kerroksessa! sisääntulokerrokses-
sa on lainaustoimisto, lukusalit sekä tutkijainsali, alimpaan
kerrokseen on si joitettu a.vokokoelma ja ylimpään henkilökunnan
työhuoneet. Henkilökunn.:n työtilat ovat vanhoihin verrattuna
suorastaan nrhtinaalliset. Kun varrhassa kirjastossa tehtiin työt
pääasiassa lainaustoimistossar on henkilölmnnan käytössä rryt
toistakymmentä yhden hengen työhuonetta. Kirjaston henkilökun-
ta voi käyttaa myös lisärakennukseen 1.ählnnä kansanedusta.jia vär-
ten rakennettua uimahalli- ja saunaosastoa. Monessakohan kirjas-
tossa voi työpäivänsä aloitta.a armu-uinnilla?

Kirjaston asiakkaid.en käytettävissä on" kaksi lukusr,llia. Suurem-
massa on B0 lukupaikkaa ja sinne on sijoitettu suurin osa käsi-
kirj astosta (tnrva), Opintosalilainrksi san kirji-a.llisuutta. myös
avokokoelmasta sekä varastoista, Pienemmässä lu}<usalissa on luet-
tavissa puolueid.en pä.a-arinenka.:er'rattaj at t kuluvien j a ed.ellisten
valtiopäivien asi-akirjat r;ekä kirjastojen uutuusluetteloita. Pie-
nempi sali on isompaa rennompi: sie1lä saa iresicustella j a tehdä
ryhmätöitä vaikkapa eväitään syöden.

tutki j anpaikko j en mäåj.rä on rnyö s moninkertaistunut . Tutki j a.insa-
lissa on yksitoista pa,iklqa,a, jotker myönnetään hrrkemuksesta käyt-
töön puoleksi vuod.eksi kerrella.an. Ensimn''räinen puolivuotiskr+usi
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o1i jo tammikuun aLussa varattu täyteen. Suunnitteilla on tehdlä
yhdestä pal.kasta avoin, jolloin sitä ei voi ennalta pitkäkst ai-
kaa varata. Graduntekijöille ei tutkijarrpaikkoja riitä Ja niitä
on armettu 1.ähinnli lisensiaattityön tasoisten tutklmusten teki-jöiIIe. toisaalta ei paikkoja o1ä nyönnetty professoreillekaan,
nåiiL1ä kun on työhuoneet omaata takaa,
Kirjaston uusin toimintamuoto on avokokoelua, johon on sijoitet-
tu kysyintä materiaa.lia: pohjoismaiset koniteannietirrnöt r aika-
kauslehalet vuoclesta 1950 lähtien, koti-maiset val_tiopäiväasiakir-jat ja seutusuunnitelma.I<okoeLna. Näitä annetaan sekä koti- että
lukusalilaino iksi, aikatrauslehdtistä a,nnetaan kuitenkin kotil-al-
noiksi vain kolmea vuotta vanhemrnat lehdet. Aikalrauslehtiä tulee
kirjastoon 1200 nimekettä,

Kirjastossa toimii myös kaukopalvelu sekä talon sisäinen tieto-
palvel-u, joka palveLee etupeässä kansanedlusta j ia ja valiokuntien
sihteereitä. llieto lähetetään vastaanottajalle talon eisäLl-ä ds-
teilevää rutkirostiverkostoa pitkin. Iiectonhakutehtävät eivät
Eduslnrnnankaan kirJastossa ole aina pykäIiä ja monnentteja. Kun
kansanedustaja tarvitsi puheeseensa seitaemän pienen kääpiön ni-
met ne nyös hiinelle ctsittiin. KaukopaS-velu toimittaa Ecluskunnan
kirjaston materiaalia J.ainalsi Helsingin ulkopuo1el1a asuvilleja hankkii tutkijoille klrjallisuutta muua.lta Suomesta ja ulko-
mailta.

Myös etälsvarastojen materiaalin käyttö tulee helpottumaan. Ura-järven ja Helsingin Haapaniemenkaalun varastot siirretään tulevai-
auuclessa lisärakennuksen kalliovarastoon, joLloin niistä tilatun
materiaalln oclotusaika lyhenee päivistä tunteihin ja minuutteihin.
Kaiken muun 1i.säksi on asiakkaitlen käytettävissä kyrutrenen konekir-joitushuonetta, joihin on myöhemmin tulossa nyös s arrelukone et. Va-
lokopiokoneita on kirjaston kaiki1.la osastollla (2O penniä kopiof )r
Ja tulossa on koneet, joi11a saa kopioita myös nikrofilmeietä.
Oiva tilaisuus päästä tutusturnaan tähän kirjastojen kuopukseen
on UDKsn järjestämeillä kirjasto- ja tertterimatkalla Helsinkiin
14 helmikuuta. llästä matkasta tarkemmin muualla lehttessä.

tr. T.

uusrA KURSSTNEUY0ST.9JA

Approlaiset valitsivat yhdlstetyn kurssj.neuvoston kevään
molemmille hallintoluennoille I vastuun saivat kantaakseen
Marianne Ahlgt_ep, Katrl Kananenn fulre Kosonen, salmeMatikalnen, Jukka fammilehto ja Petri vestelin.
Kirjastoautomaation kurssineuvostoksi valittiin Tarja
Jrelto ' Marjut Pohjalainen, Kari Palonen ja Jukka taämi-
leht o .
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SYKSYN

KUOLLEET

L EHDET

Syksy on mennyt, joten nyt on otollinen aika tuttcailla mitä sii-
tä oppi ensimmäisen rnrod en opiskeli j a. Hän oppi ainakin sen, €t-
tä ylemmiltä tahoilta Iöytyy hyvää tahtoa. Mutta hän oppi myös
sen, ettei- hyvä tahto riitä, tarvitaan toimintaa. Lupauksiin ei
pidä uskoa ennen lnrin itse näkee, että toimenpiteisiin on ryhdyt-
ty. Ioivottavasti jokainen opiskelija oppi myös sen, että asioi-
hin pystyy parhaiten vaikuttamaan toimimalla omj-en vaatimustensa
talcana niin aktiivisesti kuin suinkin mahdollista. Nämä yleis-
huomioina ia sitten approlaisen syksyn murheisiln, joista ensim-
mäisenä tietenkin
ATK

(e1i Ala-arvoinen Tietojenkäslttelyn Kurssi ). Puheista päätellen
ei ATK-pemskurssi koskaan o1e ollut kunnollinen, mutta samois-
ta puheista voi pääteIlä myös sen, että syksyinen kurssi o1i
kaikklen alkojen Iimbo. Senhän piti olla yliopiston luento eikäperr"tskou1unaIa-asteentasoj-nen-sisä1umrrffierttskou1us-
sa oppilaat lukevat , tääIIä meid.än e i tarvinnut tehdä ede s sitä.
Kurssi iätti melcoisen ankean kuvan koko tietojenkäsittelystä.
Minkäänlaista kokonaisl,nrvaa ei luennon pemsteella saanut, vaan
se joud.uttiin hankkimean yläkuppilan takana sekalaisista kes-
kusteluista.
Palion kuitenkin ehti tapahtua ennen kuulustelua. Alkusyksystä
saimme tietaä, että alna ennen on ollut oma kuulustelija. fäI-
lainen lohdutus luvattiin nytkin mikäIi ralnaa riittää. Vähän en-
nen kuulustelua saimmekin "hyv15tt uutisia: Omaa kuulusteli jaa
emrne saa, mutta j okaiselle kysymykselle tulee käyttä jäläheinen
vaihtoehto. Hyvä uut j-nen tämä tietysti oli, mutta tämän luen-
noitsija oIi luvartnut jo alkusyksystä ja jos olisimme tyytyneet
tähän emme olisi vaatineetkaan muuta. Kuulustelussa yhdellä ky-
sym,yksellä oli vaihtoehto, muut olivat ilmeisesti tarpeeksi
käyttä jäIähei"siä.

Kirja.stotieteitijölden keräämä adressi (ks. edellinen numero)
ei ehtinyt vaikuttaa syksyn penrslnrrssiin, mutta sen perusteel-
Ia olisi pitänyt huoma,ta, ettei syy kirjastotieteilf jöiden vaa-
timuksiin ollut motivaa,tion puute. Adressin ansiota taisi o11a
s€ r että viimeisellä luentokärrall-a saimme täytettäväksemme
Iurssikyselyn, joka oli Iähtöisi tietojenkäsittelyopin la.itok-
selta ei se ainakaan ATK-per:uskurssin arpomalla vätitun 'rkurs-
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sLneuvoston[ ].aatima ol1ut. IIyvä ]<ysely mruten I mutta si-lnä o1L
ruutania tarpeettoni.a kysJrnyksiä, lnrten "nitä hyviä puolia l«ra-
slsga o1i?rt

furha melll-e on puhua siltä, Inrinka järkevä sivuaine tietoJenkä-
sittelyoppl on, ei11"ä nielerrkiintoa on vaikea gaada ta,kaisin noin
surkean a}:n jBlkeen. foivottav,ati JoilJ-alrin vlelä riittää us-
Eoffi toivottavagtl Asiäeartan e1 nälesä Eerkelssä tarwitse pa-
Lata aslaarr ensl syksynä - ona AEK-peruskurssl on ainslrln lgg!$r
foinen ongelna1,Llseks1 koettu asia sykeyllä ol-i

KIB.IASTOEIEEEETI PEBUSKURS§I

Asi aeta.han o1i Jo viime numerossa joitain anvloita, rutta pen-
gotaa.rr juttua vielä kurssikyselyn tulostön pohjalta. (yselyyn
vpstasi hleman yI1 puolet kyselyl-omakkeen saaneieta, PuoLet vag-
tanneista oli pääalneiLiJoita ja loput sivtraineilljoita. JäLkln-
nEiiset pitivät kuresia hienan parenpan& kuin pääaineenluki J at,joista puolet vastasi lnrssin ölevan huono (eikä yksikään pitä-
rlyt sitå §vänä) ja 65fr vastasi Jäsentel-Jm olLeen riittänätöntä.
Kurssin huonoina puolina pidettiin rDm. seuraavla: pikkutietoja
annettu liikaa ja kurssi.n jäsenteLy sekava. KirJastotieteeatä
olisi haluttu tietää enermän samoin kirjastolaitoksen yhtelskun-
nalllsista suhteista.

llyvtä puolia ilmoitettiin vähenmän: luennoitslJan esitystapaa
pittettiin innostavanar asiat olivat tulLeet selvästi eeille ia
olleet nielerrkiintoi-sia. Yksi i.lmeisesti yliopisto-opotukseen
pettynyt pitt kurssia hyvänär. koska muut olivat oLleet viel-ä huo-
nonpia. Ylrteenvetoa kurssin lopuksi kai.vattiinr nutta sitä ei eh-
käpä aJan puutteen vuoksi saatu. llenttiin toivottiin asiakoko-
naisuuksia käsitteleviä tcysymyksiä1 joita sitten tuli valn ka^lcai
kappaletta. Nältten lisäksi o11 nelkoisesti nåiäritelniä Ja pikku-
kysymJrksiä, J olsta muuta.ma tocleLla kunnal-Ilnen. Käytävil1ä klri-
tenkin kuiskuteltiin, että pahempaakin oLtiin pelätty. Eipähän
täIlä kertaa oLlut nrksaustehtävlä.

Ja vielä yksi asia. Marjatta 0kko suosittel-i peruskurssln aluesat
että tenttisimme kirjatentin (kohta 4) vasta kurssin jä}keen.
Uielestäni pitäisi toimia juuri päinvastoin. KirjoJen avulla aeia-
kokonaisuuksien ymnnEirtäninen oliei k&iynyt pa1- j on heLpommin. Yoiei
ehkEi ajatella sellaistalin, että luentoJen yhteydessä luettaisiinja tentittäisiin jokin lnrrssia tukeva klrJa (en kyI1äkään tiedä
onko sopivaa kirJaa olemassakasn). Nykyiseesd uuoclossaan asiako-
konaisuuclet hukkuvat pikkutieto jen a1Ie.

Siiniihain ne syksyn räp€J.l-ykset pääpiirteissään olivat. Ei oIe
paljon huraamista, mutta onpahan reil-usti va^:laa parantaa.

Jukka Tarnmilehto

ENSI HH/I ISEN ?APER.IMYLLVN

PtsRusT.AM'NEN 1666

Å.1Ä qTTtSUOPA sTA.+N

KlP,JI*TOOTANN o N
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,, IAA ON KAPI NAA

IAJUUTSA LUUPAA "

tt'Nämä laulut syntyivät sosiaalises-
ta tllauksesta. Ne ovat huuto ja by-
rokratian hammasrattaiden välistä,
llonhuuto ja, tuskanhuuto ia ja taj-s-
teluhuuto ja ja huuto ja, iotta D€ r
jotka nukkuvat heräisivät. Jonkun
täytyi nämä laulut tehdä ja koska
kukaan muu el niitä tehnyt, nlin pää-
timme tehdä ne itse. IrevYmme sanoo ,
että ä1ä pelkää si}Iä Pelkääjistä
tulee faslsteJa.
Omistamme tämän levyn unohdetull-e
nuorisolle, tXöttömien yhtelskun-
taluokalle ja kalkille niiIle ' ioi-
ta potkitaan päähän, koska heillä
on kapina taskuissaan. 0nks tää punk-
kil l- Äfa kysy vaan pogoa. ..rf

NäIn Pelle Mlljoona (alunperin hamlnalainen ?etri tilli) levyr,rsä
takakanneeea. Lyhyt ja selkeä kertomue siltä, niksl ja mitä håin Iau-
Iaa.'. §symye ei o1e turhasta puheesta vaan pakosta räjäyttää lfnaan
nuorison mle111n patoutunut tuska;' ja viha tätä maailmaa kohtaan.
Pelle el kehota valn pogoomaan ( jolIel pogota) vaan kuuntelenaan,
ei uskomaan håintä vaan avaanaan silmät. rrSe ei o1e mitäiin 1ä11ä11-
kanaa - §iinä puhutaan helvetln kovaa asiaa koko ajan. Se on tärkeä
levy, joka puhuu suoraan aslolsta - todellislsta asloista,tr sanoo
Pel1e itse.
rr L,tjytäkäå itsenre nuoret, ä1kää antako Johtaa harhaan.

Yoimamne siirtää vuoret, enne kuulu lastentarhaan.
ÄIkää polttako niin paljon röökii.
ÄIkää juoko nlin paljon kaljaa.
A1kää piteikö silfiiä kli, riisukaa itseltänne valjaat.rl

Pe1le käärtää selktinsä iskelmåimaailman Ja tajuntateollisuuden val-
heellisuudelle Ja lähtee liikkeelle ehdottoman rehellisyyden vaati-
muksesta. Iaulut kertovat slitä, nikä on totta Ja nitä me volmme
tehdä muuttaaksemme todelllsuutta. Apatlasta, johon meidät on valvu-
tettu on uloepääsy, valhtoehto, jonka vain ne ltse voiume toteuttaa.
Pellen 1aulut ovat hyvin yhteiskunnallisla ja pollittlsla, kult6akin
håin ltge sanoutuu lrtl tåinän yhteiekunnan pollittisesta kentästä,
s111ä se, kuten koko yhteiskuntakln ovat Pellen mulaan m1e1tä vailla.
rrMä en tartte politiikkaa nähdäksenl totuuden. 01en kyI1ästynyt ko-
mllkkaan heldän paskapuhelden. He kiehuvat viha8sa koska mä liikaa
taJuan. 01en p11kkl heldiin llhassa ja mä elää haluan.rr Pikkupoliti-
kointi el nuuta nitään, pönkittEiä valn bSrrokratlaa ja integroi thml-
sen allstumaan. A1lstumiselle on kuitenkin vai.htoehto:
tr Juuri slnun täytyy nuuttaa maallna, jos tahdot siinä elää

juurl oinur täytyy puhdiotaa j.Ima, Joe tahdot hengittäiä.
Juuri sinun täytyy katsoa totuutta silniirr,
juurl ei.nun täytyy sanoar ettet usko enää tähän fllniin.rl

4-'rt

ll-': -a'h-(
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f,uorleon uus Jakoon, ryhnittelyya Ja kelnotekoiseen barlkadl.en ra-
kentanlaeen (deanit, pltkätuht, punkbrlt) on Pel1el1ä sel.keä kan-t?: *är!- e1 

. 
nenayt halpaan_.. 

-- 
rrMutta Joe nuoret vlhaavat tolalaan,nlln allIoj,n käiictyy ltseätin vagtaan turhautureea lana sukupo lven

ka-pina. . Ihdlatytäiin. lturekataan va.nha valta. Iopette&ae. GautlLev§klvaLta. n

Pe1le laulaa lagten, nuorten Ja nulder vähäväklstea puorceta. kalken-Lalsta .väklvaltaa (neulnoniponnigta katutappeluihia Ja faÄtän tukrid:
taElseen astl), allgtuuleta Ja nulvettuElBta vastaa,n. pellea musllk-kl el ole nlttiiin taugtamuallkkla, eltä el vol ohittae - e111ä ae er.
o1e tarpeeksl rsiletlär.
§ltä el Eyöskäii!! kannata leiuatarrpelkäkel purklkglrr. Nänä Laulut e1-
vät ole tulleet Jåiädäkseen lkuiseetl vaan kehlttJrCkseen, nuuttuak-geea al-na tarp66n nukaan. llyt oa tarpaen ravlotella tholset herell-
1e. Nyt on tarlreen lähteä l-ilkkeelle,
r ÄJä annar: naallnan maeentaa, valkka se noukalor.kin 1uJaa.

Joka nöyrtinä odottaa ee kärslä saa, lekut ei osu Lll[k*Jaan.,
Miee6 ylpeytesl, on nuorl niea, entå glnun nuoll nalnen, -

raivaa eete, Joka tukkli tles, ä1ä ole alln taipuvalnen.tr

[g_r1p_gullautuu yleiaöönsä.vakava8tl, t1ety13.ä tavoin huorehtlvaetr..ä:+ haJ.Iaa' ettel valn hiintä kuunnella vaan §itä, nitä hän slnkoaa--päIn näköä. Pelte vaatli., että-kuullJat/ruiirj;i-+a]il;aT] 
"ätt"r"-vat ltse. slksi hän hatuaa ravi.stellä. ,lottui saroäät 

"iie-i"arålÄrJa ruoakgl, tolset toElkkonalseksl, nutta tutaan åi-vor-oiri'ar.täkuulenatta.

Anneli ja Ma}la

lainaukset: Pelle
Ylil joona, Pelkistet-
tyä todellisuutta.
Johanna Kustannus.
1 978' [re.
Kuva: AuIl Järvelä

/

\/-
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HUUMORIN KOULU

eti "on voko vosti pyrit tävä nökemöön
osioiden huvittqvot puolet "

- trPäivää. Tiimähäin on se 1äänin veronkiertotoimisto? Avoinna
valtion virastossa sovellettavana lahjustenottoaikana?tlilMitä maksatte jos kerron?ff

- frKansallis-0sake-Panklssa on käytössä edullinen Kättä
pää1Ie ja tästä ei sitten jätkät jurnalauta hiiskuta
sopirmrs. ff

- ItMuisteleminen on alna vaikeate, varslnkin menneitten muis-
t el eminen. rl

- "Valtioneuvoston jäseniksi, joiden tul.ee nauttia eduskun-
nan luottamusta, kutsuu presidentti j okaista kymmentätu-
hatta rehelllseksi ja taltavaksi tunnettua työtöntä koh-
den yhd.ep syntyperäisen suomalaisen. Ent. minlsteri f,aak-
sonen. lt

Ilta-Sanomien pakinoitsija Bisquit on päässyt vieraaksi kym-
menen päivän pitulslin pitoihin, jossa ovat mulcana toisen
tasavallan toimeenpanovallan edustajat ( ioista osa on vaI-
tioneuvoston jäseniä). Jokai.nen vieras kertoo kunakin päl-
vänä yhden uskomattoman tarinan, jotka Bisquit sitten n€r-
kitsee muistiin Ja kokoaa kirjaksi, sillä "lsossa naurussa
on enempi pitelemistäfr. rfTapahtumat alkavat rrr vuonna 100j[en. ja Loppuvat sitten ajan oloon. Ehctoton takaraja on
kuitenkln 1984, jolloin George Orwellin vlides toiraikausi
päättyy.tt

true äläkä tyydy valn yhteen kertaarl. Viattoman näköiset lau-
seet saattavat sisäItää salakavalia anekdootteja, vitsejä,
herjo ja, sa:talelkke jä ja piike jä; onhan Bisquitla malnostet-
tu Suonen ilkeimmäksi mieheksi. Mutta håin on myös Suomen
hauskin; tartu ktr j aarL, mutta ttäIä seceoo ( biancos nyt ros-
son tuoi, sano itallalalnenkin) rt .

nimim, Uskollinen ihailija
( t<aitti sitaat it Bisquit ;
Toisen tasavallan vieraarräo
Tarnmi 1978 )
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YKSINOIKEUS ASIASANALLA ! !!

[olmlttaJa@c UDf,:n lltanlsaa

fodel].a lkluulstettevet UDf,ln Ja AYIln yhtcleet Utanat pldetttln uar-
ragkguegg yIlopplIaataIolle. UB€lEDat UIIK:Lalaet aekå kaupunklnne yli-oplrtopllrelgaä velkuttevlen erllalsten vtrta(u)aten kannättaJat oilvat
Tynlt$np9et pa!:kgIlc er1ty1 se atl rukkoteatterlnne upean EöInöIEt gepek-
taatrkelln vctänärå. rLtanlsga nähtltn tokl Dultekln kuurulauukala'kuln
YeLtto Js.Hölnö-Iåleet. Ioletav?a ga+?-94Jclnea ollvat äeuraaoasaa nyös
lgeugr-9u!1 Ja liarJatta. Alukat nautlttlt^u Ränppäkelloa Laululsta, äey-täanölllalE tervehdytalään pälvånaankarl1lc, 1 ö-rnro tlaalre uDr : 11å toi-vat [ledottaJlen_ Je rnteraktl0n ohJeluaeytrnåt. xävlvätpä näyttämölIä.
gyös perulkurselLalsct klrJaetotleteelllberlä gketatllEän. ittan Juoir-teJana_-tolml .analokkEaseen tapeansa, elegenttlnn uDf,-paltaan puleriirurutluula Haavlato..llolnlttaJanme-havalist, ättä muutkln ilUlillataåt oLlvatlryvln.muotltlctolata väkåä: uselden lltauevleralden yl1ä oll tuo-[url-pumuotlpalta. Rungaån ohJelnan Jälkeen Jatketttln raivolcella tanaatå-tvtrikeellä nyöhälaeen yöhön. JuhLat oIlvat lLneleen onnlatuneet! vlaläuselta päiv.lå lrtlnicn Jälkeenkln kalkul raltoksenne käytävuIå tLlausuoEltuln eävcl: JeeJeeJerrycotton.. .

Näln s1le marraskuuesa,.mutta }ulTkq.käykään },tAA}rsruussA. TolmlttaJammeon seanut tletEä tavaltleeetl luotettavilta TEEöTITA-dETb uDf, guunått-

lil:å"åi5i?å*ä tairoi (rurtinuriiöätöI
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MEIDAN JA MUIDEN JUTUT

ANTI-TYYRI eli
erään hämmästyttävän
kolumnin johdosta
Kirjastoseuran entinen puheen-
johtaja, kirjailija ja lehtimies
Jouko Tyyri kirjoitti Aamuleh-
den kolumnissa l. 12. 1978 kir-
jastotieteestä. Aihetta oli anta-
nut Kirjastopalvelun kr»tant1-
man Reijo Savolaisen, tutkimuk-
sen Kirjastotiede tieteenä sattu-
minen käteen. Ko. tutkimuksen
syntymistä, julkaisemista ja
opiskelijoiden keskuudessa saa-
maa vastaanottoa läheltä seuran-
neena haluan esittää seuraavat
kommentit T1ryrin kirjoituksen
johdosta.
l. Satun tietämään, että FK Rei-
jo Savolainen on a) ehdottoman
vakavasti työskentelevä tiede-
mies ja b) ideologisesti sitoutu-
maton. Kuitenkin Tyyri yrittaa
leimata Savolaisen kvasitieteelli-
seksi nollatutkijaksi, joka "etsii
vakavissaan kirjastotieteen sisin-
tä olemusta ja löytää leninis.
min". Tosiasiassa Savolainen ei
tutkimuksessaan suorita kirjas-
totieteen eri suuntauksien ideo-
logista arvottamista, kuten T)ryri
tekee. Tällainen ero lienec väis-
tämätön tieteellisen tutkimuksen
ja poliittisen kolumnin välillä.
2. Tyyri pyrkii tcilaamaan tle-
teellisen tutkimuksen demagogi-
alla. Demagogia tarkoittaa tässä
yhteydessä sitä, että Tyyri tcm-
paisee mielikuvituksestaan jou-
kon toinen toistaan kauheampia
pöpöjä ("leninisrni", "puoluc",
"sosialistinen kirjasto" jne.),
asettaa sitten §avolaisen työn
näiden pöpöjen keskelle ja tul-
kitsee sitten asioita mielensä mu-
kaan. Esimerkiksi väire, että Sa.
volainen piteisi sosialistisen kir-
jastotieteen traditiota ongelmat-
tomana, yksimielisenä ja lopulli-
sen, on yksinkertaisesti valhetta.
Onko Tyyri lukenut esimerkiksi
sivut 9l-98 kålsittelemästään
teoksesta?
Tyyri väittää, että §avolainen
löytää kirjastotiedettä tutkies-

saan leninismin. Minun mielestä-
ni Savolainen osoittaa pikem-
minkin tutustuneensa leninis-
miin jo ennen tutkimustaanl
Puhdasta demagogiaa ovat jutun
ne osat, joissa Tyyri yrittaa selit-
tää Savolaisen vältelleen jotain
lähdeaineistoa. Mitä esimerkiksi
on se Tyyrin kaipaama "liberaali
kritiikki leninistisestä teorias-
ta"? Miksei Tyyri esitä jotain
esimerkkiä?
3. Tyyrin suhtautuminen tieteE-
seen on outo, suora§taan viha:
mielinen. On tietenkin sallittua
Tyyrillekin olla pitamatta tutki-
mustuloksista, mutta täytyykö
sen vuoksi ivata tiedettä. Tyyri
asettaa pölkylle Ahmavaaran,
Eskolan ja Savolaisen työn tar-
kastajat, ap.prof. Veikko Pieti-
län ja prof. Marjatta Okon (iäl-
kimmäiscn nimeä tosin mainitse-
matta) heitellen joukkoon lau-
sahduksia "tiedekunnan tunne-
tusti hurskaista opetuslapsista",
" palavahenkisestä opinnäyt tees-
tä" jne. Tyyrin mielestä Savolai-
sen työ todistaa opetuksen tilas-
ta. Onko Tyyri kauhistunut siitä,
että kirjastotieteen ja informatii-
kan laitos on tuottanut toistai-
seksi merkittävimmän alan tutki-
muksen Suomessa?
Tyyrin panos kirjastotieteelli-
seen keskusteluun ei Aamuleh.
den kolumnin perusteella vaiku-
ta lupaavalla. Epämiellyttävät
tutkimustulokset hän kuittaa uh.
kauksella "jonkinlaisen luoki.
tussodan" syttymisestä, cllei hy-
vällä uskom, että Tyyri haluaa
olla edelleen kirjastossa "porva-
ri eli asiakat, ei lähetystyön
uhri". Luvallisia tutkimustulok.
sia ei jeä montaa lajia.
4. Onko Kirjastopalvelu OY:n
johtokunnan puheenjohtaja
Jouko Tyyri eri henkilö kuin Aa'
mulehden kolumnisti Jouko
Tyyri? Jälkimmaisen osoittama
"asianharrastus" kirjastotiedet-
tä kohtaan panee toivomaao, €t-
tä on. Meille nuoremman Polven
kirjastotieteilijöille ja +yönteki-
jöille ammattimme ja sitä tutki-
va tiede ovat vakavia asioita.
Jouko Tyyrin kirjoitus on herät'
tänyt meissä suuna ihrnetYstä.
Jos Tyyri edustaa näkemYksis-

sään' laajempia kirjastopiirejä,
lienee välttämätöntä näilläkin
palstoilla aloittaa kiireesri kes-
kustelu perusasioista. Sillä jos
kirjastotieteen ja informatiikan
tutkimukselta aletaan vaatia
Tyyrin julistamia rutkimustulok-
sia, seurauksena voi olla vain tie-
teemme sammuminen tuohon
"luokitussotaan", jonka toinen
osapuoli on linnoittautunut yksi-
tyisen sanomalehden kolumni-
bunkkeriin.
5. Tätä kirjoitettaessa ei Reijo
Savolaisen tutkimuksesta ole il-
mestynyt julkisia kirjallisia arvi-
oita. Tampereella sitä on arvioi-
tu opiskelijoiden keskuudessa
mm. seminaarissa, jossa tekijä
itse oli paikalla alustamassa ja
vastaamassa kysymyksiin. Savo-
laisen työ on synnyttänyt jo nyt
kasvavaa kiinnostusta tieteen-
alaamme kohtaan. Täytyy toi-
voa, että tutkimuksen jatkoarvi'
oinnit otuvat tehtävänsä aivan
toisesta näkökulmasta kuin Tyy-
rin kolurnni' 

Heikki Poroira
Vuokatti

ASIASANAN ex-Pää-
tolmlttaja Heikkl
Poroila touhuaa
tätnykyä Kirjasto-
lehden toimitus-
neuvostossa.

INIOA UUDETI,A PAI,S=
TAII"A ! MUISTANEMME
JUTUII,IÅMME.



.rrjen. Han är också alctiv I
j[mnesförenlngen UDK. I det föl_
Jand,s några av hans taukar.

STUDIER

Jussr. lluormaar

§edan tg7l är btb-
llot skevet enska-
pen an sgon tn-
et ttut ion.' Det

finne oåa 500
stud,eralrde I rler-
av c!a 300 läsär biblioteksve_
t enskap ssn huv utliirotro o. Det finng
två olika grader av examinationr
d.an Iägre som ger amnanuonskom-
petons och den högre som f.{Br
koiupe t ens t l1l t ex J obb som

' I akschef . Den .r -
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-rqr på en

btbllotekEns uppgtften btb._
I.toteken skulle fungera Bon
nå4goir sliqgs bokbanker med, ef_
fektiv förmedling av böoker. f
sådana. bibllotek skulLe biblio_
tekarlens uppgift vara enbart
administrat iv ledpring. Den aIl_
männo kvalitetsnivån på btbllo-
teken skulle sjunka.

T er+äl let bön rn&n se eeken så
-'t omat iseras

o

I rl$.$ffi
7tsö

Aslaeanan ruotsalainen sisarlehti on nlmeltään ft0arlssons
flistertr- Carlssonin liieteri. Sitä Julkalsee Buråsin kir-
Jastokoulun oppilaskunta. Vilme vuod.en viimelsessä mun€Ros-
sa 8/lA lehti on julkalssut UDK-aktiivln Jussi lHrormaan
haastattelun nBiblioteksstudler i Fin1andn.
Haastattelun on tehnyt laplo Salo, suomalainen opiskellJa
7, vuoelkurssllta Boråsissa, valmistumassa tänä lreväänä]
I?yaessään llampereella viimå marraskuussär hän jätti UDK:n
F?yttöön- pr. nivaslcan vanho,jg. Carlsgons Kllsteråitä, joj.-
hln voi käydä tutustumassa UIK:n opintoneuvonnass4r låUael-lä on laaJa avustajakunta Ja erltyisesti kansainvälisten
aslolden käsltte}ystä olisl rnelIIä oplksl otettavaa.

'fuormm. Jussl
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KORJAAMISEN VARAA

W??UUNHYVr-I t

Ei o,UVlvt:v. Wt nrausp*rP,l U

ff TTH Yi n r il fr p-( frty" t e-€ i:rrt yoi(l§, u «a

ervu -f3.- kohta ./S rL

I3-1ä oleva lrrrsslkirjaston tilauskorttl on yksi esimerki<i sii-
!?, .e!!ä tutkintovaatimuksissa on korjaamisän vä.ra,&o IäIIä
IiriaIla on onneksi vaihtoehto, Joka ön helpommin saa.tavtssa.
[anskantci elinen kylläkiil.
yDS. käqrnnlstää tans plan kunkln an/osana^n tutkintovaatimuksiakriittlsesti pohtivlä työryhmiä joihin toivotaan mahdollisim-
Ta+ L3aJaa osallistuxalsta. Aiemmät vr.rod.et ovat osoittageet, et-tei tämti !yö ole turha,a. Esimerkiksi vilme keväänä saatiin tut-klntovaEr,timukslin neuvoteltua monia merklttäviä para,nnuksia.Pitäkääpä ilmoitustaulua silmäIlä t

POSTIPUSSI
MOIIVAAIIO - ONGE],MIA ?

Kevääu slnåilsä lupaavastl alkaneella kirJastoautofiäå-tloa kurssllla Joutuu mlettlmäåiu opiskelumme tavoLt-telta. l,uennohtsl JA haluaa nähtävåstl motlvofaa-åtk_
gplntoJamng r mutta kelno - loppukurulustelun valkeudel-Ia pelgtteru r on arverluttaväl Elköhän ä{-i-opr"iärretee moölekkääksi kLrJastoalan ja tuleväu ammattrkät:-täntömue tarpeet.
Vastuulllsen luennottslJ"ry tullsl korostaa opiskeli-Jgtrl: lJalt91un Ja opplmlsen merkltysie, ei[ä-äut"apäämääräkst loppukurnuätetusta serviånrsta 6i pi;-tettä:a 1).

§uorastaan 9P+ske11Jolden allarviolmlsta sisäItyy lue'-
?o 1 t s I Jar,r ..yth i e e se en . pys t ee-m La Jat !9 1r+ tieito ;t å" fradun-teo§sa : nä|l_Iqhdylstä- gradulsia tYI«ÄÄ käulärona-inop-
FA KUIN PROFFAJ

?ptskglemneko valn suorlttaaksem$e m.ahd,o11lset tutkLn-tovaatlmusten kohdat (*lellyttämäI}ä p"är"ssorei{ä)-"val valnlstuaksenne vdstuuniuntolsl[si- ia omh,la al-
vo lI}amme a Jat tele vikel ktrJasto työnie ti J öl[;it-


