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SOLMURUOSKAN

SIVALLUKSET

Tuulo Hoovisto:

Ensimu!äistä kertaa on julkisesti
esitetty eräälIä luennolla väit-
te itä UIIK : n luont ee s ta i äsen i s -
töä määräilevänä i är i es ttinä.
f,onkreettisesti tilanne antaa
m i-elenki in to i s,en mahd o 11 i suud en
pohti-a aine iäriestön roolieu. -Um.

väitteen taustavaihee t olivat :

T.untiope tta ja Hari salo muu t t i
knrss iv aetlmuks ia ke s ken luku*
kauden (pyytäen laitoksen esi
uieheltä luvalt, minkä laitoksen
esimies muisti sangen myöhään )
vedoten Kuntasuunn ittelu ja
Organisaatio oh jaus iäriestelmä*
nä vanhentunei suute en. Ti lal-le
hän esitti klr jaa No rmann : lruo-
va 5rritysiohto .

Kurssille tulossa olevista opi§-
keli jo ista muutamat ( e f kä Yks j--
kääin esirn. UDK :n ha llltuk sen i ä-
sen ) etsivät käs i 1n sä ko . kir jan
ja totesivat sen olevan tarko i-
tufseen sopi-nnaton : yritys io hta-
j i}}e tehty , tt suomalai se n kan s&h-
luonteen rr ja ftvaltlonrnles iohta-
juusn-konseptio ihin Perustuva,
kaukana yhtei skuntat iete istiå 

"
"fiEllnä opiskell jat tekivät la i to k-
selle se inäle hden Juho PY.nn i sen
nisoe}}ä.

Samat opj-skeli i at PYYsivät UDK :n
ha]-l itusta käsittelemään asiaa:
me käsitte l imme ja påiä tirnme kir-
joittaa kirjeen opettaiainkokouk-
selle sekä etsiä vaihtoehtoa kir-
jal1e, Kir je e s sään halli tus kiin-
nitti erityistä huomiota menett,e-
lytavan omavaltaisuuteen, ko ska
laitokselta saatu informaat io
oli antanut väärän / ePämääräi--
sen kuvan kiri o i en va ihtami spro-
sessin hlusta, emmekä tiennee t,
että se oli sujunut muodollises-
ti oikein.

Qpetta jainkokous to te si aslan kä-
sLttelyn olleen asia.llineh. §en

mlelestä kirjan sisältij ei antanut
aihetta to imenpiteis iin.

ljnsimmäiseIlä luennolla päridytti in
a jatus tenvaihdon pe ruste e}la s i i hen
e t tä No rrrlann lue taan , ko ska rf a s ian -
tunti ja sitä suositteleerf . lucrtr
nolla esitettiin UDK:n puheeilvro-
ron jälkeen j o main i ttu vä i te UDK :
sta määräilijänä.

Uudelleen tilanne tta käs iteltyään
totesi UDK:n hallitus sen olevan
}ähestulko on urnpi so lmussa ia päät t i
Iähettää puheen johta iansa selvitte-
lemään tilannetta seuraavalle lu€rt*
nolle ( tätä kirjoitettae$sa 1u€n-
toa ei vielä ole pidetty). favoit-
teena on vo ihtoehtokirian löytämi-
nen ja ko hdan c1- 1 4 opetuksen är-
vio iminen .

Tässä tämä monivaiheinen, infor-
maatioka tko sten sävyttärnä tapahtu-
rnasar ja . Ens iksi k i 1nn i ttyy huom io
kysyrnykse en i kuka laitoksella päät-
tää? t'ähän saakka la ito ksella on
eIänyt perinne muova.ta kurssivaati-
mukset opettajien ja opiskeli joiden
yhteistssä kokouksissa, tänä vuonna
tätä prosessia ollaan tuomassa
luenno ille ast i . Siks i .t\o rlrränuirr
kaltaissn surkean kirjan ujuttamj--
nen opetukseen loukkaa lnitoksemme
perinnäi s iä arvo ja . UIIK l n periaat-
teiclen mukaista on puuttua menette-
lylhin , jo i ssa tie deyhte i sön näke-
rnys on käytännö ssä sivuute ttu.
Etuto iminnan luontee seen kuuluu ope -
tuksen tasosta huolehtlmi-nen. Ole-
tan , että tutustuminen ko. kir jaan
valaisee asiaa ainakin luennolla
oleville opiskeli io ille.

fo inen laa ja periaatteellinen kysY-
rnys on ULIK:n päätöksenteon demok-
raattisuus : hallituksen kokoukset
ovat avo imiä , samoin Asiasanan
palstat, yleiskokouksia yritetään
jär jestää mahdoliisimman use in .
Tärkeimpiä ovat jaostot ja erilai-
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set työryhmät ( kurss j-vaatimustyö-
ryhmä, julkaisusar jan to imitus ,
rauhankasvatuspro jekti etc. ) ,joissa suurl'osa käytännön työs-r
tä tapahtuu ja jo iden kautta orr'
mainiot valkutusmahdollisuudet .
Nä1den työstä sekä ilmo itellaan
jatkuvasti että etsitään niihin
thmi siä henkilökohtaisin pyyn.*"
nöin. UDK:N to iminta on niin
1aa J&ä, ettei vallanhimoisitl-
kaan hallitus selviäisi siitä
millään yksirl * Työtä löytyy rlo-
nenlai st en kyky j en hyödyntämi-
seksi ; klel-enkääntä j istä nukke-
te at te ri i-n . Akti iv isen to iminnan
merkityksestä lausahti vastikään
ensimmäistä vuotta opiskeleva
hal l ituksen jäsen , e ttä se on
huomattavastl avartanut hänen nä*
kemys tään sekä maailmasta yleen sä
että kirjasto- ja informaatiopal-
velualasta erityisesti .

uLrK :n to iminta on suunnattu kri- i t-ti sen a-jat telun herättämiseelr r jo
main itun opetukseen vaikuttamiså€il r
o pin to so s 1aa1i st en e tu j en a jam i-
seen, kulttuurityössä jäsenten iuo-
vien vo irni en vapauttami seen mon i-
naisten u jouden ja pelko jen kynnys-
ten takaa.. . . . sanalla sanoen hall.am-
me työllä ja taistelulla todietaa
että" nyr.viäta toderrieuutta vo ioaånyhteisvoimin muuttaa yhdessä sovit-
tuuJl , suuntaan.

UDK:n ja yleensä demokraattistenjärjestöjen voima on luonnollisesti
ser että niissä voldaan ideologi-
sista ja puoluepoliittisista eri-
mielisyyksistä huolimatta tehdä yh-
teistä työtä niiden as io id en a jaini-
seksi , Jotka ovat yhteisiä.

-_

srril, JoKA E[ vrrtÄ rrsuä rArxrrc.å,

I,ukj.eesasi UDK:n tieteellisen JulkateusarJan tuotoksia
ovat Jotkln aeiat voineet jäädå'. stnull.e epäse1.viksi. Tal
ehkä teokset ovat herättäneet stnussa ajatuksta / kysy-
myksiä / aggressioita / hil.peyttä (tarpåeton yliviiira-
taan) . 0n myöe oLernassa pieni mahdolLisu.rr§, ettei o1e
vieLä tutustunut earja&mrie, r .

01i miten o1t, Julkaisusar;jan tilmoilta järjestetään lrajr-
si lukijatapaamlsta, joiesa keskuetell"aan mettä kaikkia
kiinnostavista asloista. Tervetulleita ovat kaikkl, jot-
ka elvb.t vielä o1e 1ilan vi.ieaita.
Keskivtikkona 28.3. kLo 18r09 .(1S. IITIX). vierailevat Suo-ja oma rrl<lassil(-
kommetr Reijo Savolalnon. lJlmanil,ta lciytyy var.rnastl tic-
toa herffiiljarevski ja'- Täärnyi tuotnnnos-
ia, samaten }'ruln Cubarjanin riuclesta rrYleinen l;irjastotie-
rje'i-teokgesta. Reljo puoleetefin vastaa. a.lnakin onaanrrl(irJ a.o to tl ed e ti e t e enii'o -tyijhijnsä lil t tlrviin ir;i s;rnyksi i.n.

4 .4. l.l.o 19.00 ( palkl;a iln. m]'ijhemmin) keskustellaan
kanssä tieteestä ja tieteellises-

ia korru:iunffionen voj- esitel..i-ri- ceirn. Suornen
Akatemian rahoittanaa tntkinu.eta tttieteellisen korei"nuni.-
lr*.ation ongehaat yhteiskuntatietej-ssäit' ja viiteana"l";r;rsin
kä.yttiiä siinä.
l"iksi sLJ.s pakertalei-t lra,hdes'taan l<j.rjasi ltansea, )run sj--
nul-la on nätn hyvä mahrioLlj.suu-s tu1ln "iouklroor:re ]resku.q-
telemaan, kuuntelemaen, opi:i-rnnan.
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OLISI ERAS KEI NO

Htellisessä Aslasana§rsä kerrottiin
f eEIIere en kaupunginkir J aslon ty-
Iyi-stä otteista viime i oululnrus §ä r
jbffoin irtisanottiin kaksitoista
öpiske1.i Jaa - osa toisewa, tYöPäi-
vänä, osa ei ehtinYt ede§ tYötään
a1.ott ä.&t Työtä oli kuitenki-n Iu-
vattu rnrod,en loppuun saafcka, Asia-
sazra kävi kyselemä§§ä kaupunginkir-
j aston 1[1IX-V-1äisen luott&Jffi]§rni$ *
hen, osastorrhoitai an §aisto §a1mi-
sen mietteitä tapahtune e,sta " Sa.l*
rninen heittää pa]-]-on mytis opiske'-
li j oille : painostus ollsi eräs kei'
l3Or

- tikä oIi syy*
nä sii-hen, että
tuntityöntelci jät
irtisanottiln
kesken sovitun
työsuhteen?

.- Tapahtuneen syyksi on ssnom
Euotovirhe ttä. Kir j aston j ohto ori
ohj-ttanut virkatien palkatesrlaän t
tuntiapua itsenäisesti, lupa tunti*
apumåiäräraho j en käyttöön. olisi Fi*teinyt hake a kaupunginhalli tuks e lt a .
Kun kaupungin, herrkilö stö toirni s ton
tietoon tu1i, ettei virallista ru-
Paa oltu pyydetty, asia amnettiin
apulaiskaupungin j ohtaj a ltaros en
päätettäväksi. Päätöksessåi todet :i

ttiln, e ttä }dir j aston j okrto ori rr€-netetlyt virheell j.sesti j a tunti*
työnteki jät irtisanCIttiin heti ke gr
ken pä1vän,
Hinä näen asiarr ennen. muuta ärvo-
valt+ysymyksenä, halutti in näpägt-tilä itsenäisesti toiminutte kirjäs*
tonj oht oD.. Halutti in näyttää Inrkaasioista todella päättää. HangaisF
tuksen. j outuivat lnlitenkin 1cäisi*
mään syyttömät tuntityönteki jät,
- Näinkin lyhyisiin, tilapäisiin
työqrhteisiin tulee siis hakea ]-upaklli astolautakurrrnalta j a kaupungiä-
hal]-itukselta?

Yirk asåånnössä ja ohjesäännössä
' §netaarr hallint okunnän pää}liköI*
1öitä lftisdhtees€en määräaj aksi, 0nhrltenkin vaikea pysyä säääösten -t,,_'
Eessa aj-an tas a_Ile koskq*liaUpllngin*

F
tä jatkuvasti . ,

-e fcysymyshäh ei ln,l'ttenk**r, ollut t

määräratro j en tuhlaukse sta väaxr tår'rn
pe ellisen työn te ettärnisestä?
- KyIIä töita oli , j m ne mitkii j ou-
lulnrussä Jäivät, CIvat pal j olti vign
Iäkin tekemättä, Tarkoitrrs oIi sa,B*

hankittu jopa vuosl sltten rnutta orr
vähemmän kiireellisenä jäänyt rilå-
tuuskirj allisuud.en J alkoihirr. Myiis '\

Tesornan uusi sinrkirj asto aiheutti '

työvoiman tarvetta" Sen ävaarttinen
hlöastul tämän selkkauksen vrrokså r

wrokrfr.a tyhjästä huonsåstosta. I#-
kyltä tämä näin tuli kaupungille
kalliimmaksi.
.- Ihmetystä on herättänyt myös si-jalsille maksettava* palkatr jotks
elvät o]-e IäheIIäkään hoidettava,n
viram palkkausfia,
r! tästä a,siasta on neuvoteltu hen--
kilöstötoirniston kanesär §iellä s€*
litetään, että vlran rmrkainen palk-
ka makse taan "yle isen lräytännöntt
mukaan vasta kahta viikkoa pitetu-
miltä sijaisuuksilta. TäI}e kahdel-
Ie viikolle ei virkaehtosopimuksesa
ta liiydy tukea hakemaltffka.ffrlr Sljat-
§en pätevyydellä ei o1e palkkauksen
kanesa mitään telremistä, kaikille
maksetaan Y 11 ln mukaarr, mikä on'
toimistovirkaili jan palkka. Jos o-
piskeli j a on suorittanut kir j asto-
tutkinnorlT tuLisi hänelIe malrsaa
ananuenclsJ.n si J ai suude sta heti äIn&-

hallitus tiukent aa, j a hörlentää nlt

.flgenqgln pallcka Y 19r ia ellei tut-
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kintoa oIe , niln y 18,
vaarana on rnyös so r että tätEt käy-
täntöä aletaan sovålt aa laaj emmai-tikin vetoamalla j ohonkLn håmärään
"yleiseen. kä.y,,täntööntj, j ol1e ei so-pimuksista Iöydy selitystä.
' mi tä opi skeli j at vo j- sivat mi s c
le s täs i tehdä tuntitröntekl j ö id en
aseman paranta,ryi seksi?
-D Oplskeli j ajärj estön: tulee ti§.rty?tl of t,a,a. kantaa väärinkäytök-
siin aina }run niitä irmerr€€ r Mut*ta kann ar:,otot r.rnohtuvat kuitenkin
help os tt vtrkamie srten pöytär aa,ti-koihin.

Eräs näkyvämpi painostuskeino oJ-t-si s€ r ettei näitä tuntiiöitä otet-taisi vastaan. Järjestäytyneen vår.
kinaisen henkilökunna.n tukl ortsl
varmasti opiskeli j oiden puorella,
eikä se näitä töitä tekisi, ongei-
mana on myös saB,d.a tarpeeksi tiivig
rintäJna,e Minä en halua- te j, td yIlyt*
t?är rrlutta tätä kannattaa uDKtn brirrissä miettiä. saattaahan stinä +

käydä niinkin, että kaupunginharri-
tus pyJrhkli vielä en,emmän tuntimää-
räraho j a seura,3,vas ta talougarviogta,

IT

KUMMAA KUHINAA
eli kirj0stotietei tijät

te [evisiosso

Tiinän artlkkel"ln pohJana oli laitoksellarnme 13,2. syntynyt me:r-ki]Iinen tiLannei Yaasan aluetolmltuksen fV-3yhst6 tätri- oL3e1*
maa kirJastoalan koulutuksesta * tosln tarkoliuksena ei oituthaastatella alnuttakaan laitoksemme opettajaa tai oplskeJ-iJaa!
Yastaava tolmlttaJa o1-1 kuulemma lIämeänfinnissa.-syätyi [ä,ä--]'
mentävä tilanne: TV-ryhnä oLi luentosalissa Ja opiäkeiiiat u1-kopuolelIa. f,ehtaslmmepa vielä sanoa, etteromö tule saliin rel-
1el saada ttetää mihin meldän'naamoSå faytetäli.n.n
vasta kun saatiin.ohJelmasta vastaavan tbtmittaJan nlmi ja lu-paus saad.a tarklstaa tekstl ennen ohJelman julkistamista menim-&e sisään. fV*ryhmän kuyatessa käytiin keskustelu klrjastoalankoulutuksesta. Ja taas kerran perästeltiin miksi missåein tipä-
uksessa nI 5ÅA perustaa Tamperäen kouiutukselle rinnakkaiskäu-lutuspistettä, Argumentit llenevtit kaikllle asioita väiränkäänseuranneille tutut ja jo väiritellen tajuttavissa. Fiutta eihäniräj-ssä asiolssa koskaan 'ryittrylnsrÄ otå orlutkaan sse
lauantqina ?4,? sai sitten noln. r:n.iljoona TV-uutisten seuraaJaa
nähciä. Vaasan aluetolrnituksen tekemää rruutisent, [i"jä"toalan-työvolmapulasta. ltihtökohtana. ol_i-.se, että1 pohjoiÅeen ja ple-n1lle Pliklcakunnille saad.a päteviä kirjastonlroiiaJla. söuräuk*
§9n? eelte*tiln_ tllanne, ettei näiden [frjastoJen-kaikkla tol-mintgJa volda 3rJ.1äpitä3. Uu-tlsessa haastadeltiin nasiantuntlJa-
narr Kannuksen klrJastol-autakunnan puheenJohtajaa, joka varritiuil?.+ gtt? pätevän kirjastohenkilökunnan puutf,eeåsä ei voldapitää lasten eatutunteJal Kannuksessa nayltaa olevah melko eri-koinen tllanne;_ muualla Suomen,:kirjastolbsa satutuntlen pitämi*
nen on lähinnä klinnl myönnettävistä määrärahoista elkä äffn -kään muodolllsesti pätevlstä kirjaetonhoitaJlsta, sillä monetkirJastot palkkaavat satutuntien§a pitämlseön ulkopuoliEta tyU-voimaa. -
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osoittae. ]tisia,5 Lo't.i c-
Fr)trlri-vi en ke riltuud- c '$ sa
vaatirnuks i ei ttil,J.en
t.'r- € teniiitl ,

UT"i ti}l-,:,1, J:i ,';Iii,jI -' ; -i-.i'ril::i ',i'. Uiltlli;i:: 'i

tsokoni:isuuctessi,:an 'Loi"r;i-ttajan käsii;yO a-l.anme tir1ev..r.Sta t.7öyoima
iila,'riers-ta oir tåi.ysin vastalckai.nen llniri alarune o;,iskeiiio111a'
tii=ittaja väl'bti- u tirij'voinia.pu).einf ja"biiuvan vuoteen 1';lil, o;ri:]l:?-
iijat taäs ova'L hu.olir;saan Jo iiimi:n pii,:i.vn.u. vai§gu-tuvastfl t:ftitl-
täteesta. Suurena vaiu:ana kuitenkln ofir että tämL:.n hai;iaroiclen_
jä asiantuntemart'bomalst-i- teliiiyn_'i'"r-,;lrr-ti'3gn yal.i:utuitlrct voivat o]
ia :..-, ara,;re kou-i.trbrrlisc;1.1e ja 'Li'iii-i"i-s-y;,"stii;,i:rt0el-l-e tuito:L.sat.

' Meiclän lrotta
sitten Vaasaan
varolctn sltten

lähteekin
. o o.r m-Utta
nerimiehlä.
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Helmt}cuun al}nrpätvinä vtgnraili Tannpereen yliopistos-
§a laitoksemrne vleraäna in*fomatiikan professori Gerrnot iTersig Frele Universität
Berlinistä,, Hän aloitti tut-
ki J arruränsa j oukkotiedotut*
kimukserl parissa mutta slj-r*tyi myöhemmin informatiik-
lraan j a on nyt §aksan riit*
to tas avall an ens innrnäi s en in-

kof Dr.GemotVhrsig
Fr& Unhnnitlt Bu{in

kutiart frr kblidsdls rnd DotuncnterioM

H.3rnrfi& 55 . m00 krli$ 3S
Tckfoo 06/0301t2Å30ffi

f ormati ikan prof,e s sulårin hal
tija. Professori Wersigin
tiukasta ohj elmasta 1öttyi
aikaa myös Asj.asanan täiäit-
taj lIIe .

KIEJASTOTIETEIfl{ "TS qI{I'9HVIAIIIKAN TUTKIIvIU§ SAI(SAN LIITT.0IASAvAILAsS.0,

- Mitkä ovat tutkj.muksen pääaLueet täIlä hetkellä BBD:ssä?
,--.- H,lg: .. Iähes kaikki alueet ovat mukana. Eräs tärkeiupiä on clo-kurnenffilil:flkie]-etr. Ja täIlä aLuee]la tehdään p"fjon mytis kaäsaintälie-tä yhteistyötä' llolnen tärkeä-al.ue l,iittyy ttäto[onevärkostojen--luomt-
Feen ja niiden eoveJ.tamiseen j-nforuaa.tio!ä1ve1uihin. [Iuita tritalmus-kohtelta ovat esimerkiksi leallinnon ongeimat ia riåätärje;tet;iär. t"-hit täminelr r i gt*- tehdään e tupääs sä . tielo j en:ctiäit{eiyöpiä pi:.ris åä.
§1"1.*g.toalgrr,hrlkJ,ryr1e sen silaan' el oLe tiovi*ä*r-6*i" -o-"ääi"äitoa.
Tietääkseni se kohdistuu traliinnon ongelmiin ;iä r.i"-iastoj"ä r.åyttejiin,jonkin vemaJr tutkitaan nyös kirjastoäutomaatiota. -t'Y'+

- Minkälalsta tutkimustyötä parhailLaa.yl teet tai suunnitteLet?
,-^^r-r§Ig4: 01en kiinnostuäut uird"esta teknoLogiasta, kaapelikomrmrni-lcaatiosta ia roikrotietokoneista, jolla tulee oLäma.a1 ennen näkemättömänsuurl vailnrtus inforuraatioaLaan. Äion tutkia näitä uusia inf,ormaatio-systeemeitär joita soveLletaan uudelle laajalie .rä"i"*rottaja3ouko1le,sekä uuden kommunikaatiokanavan vaikutuksiå 3* =,-itå Sohtuvia-soslaaLl*sia ongelmia. foinen kiinnostava tutkimuskohåe olisi pa'eutua slihen,lminka ihmlset aJattelevat, tutkia siis Lnf,oma"tiäp"ä=""=i"-töäitrr*visia ulotturml*?ir, eikä truten nykyään lctrn soverieia=n ihnistä lnf,or-

IfIRJ'AST9NF0ITA:J1,3T[' JA INFORMAATIIfl{0JEI\I KOULUTUS BRD : SSÄ

- Miten informaatikkojen ja kirjastonhoitajien koulutus on BBD:ssä
Järi estetty? - e --- - '*u q ssP vrr

,,*,,, Hå#tif;, :i ä: :ffi ql' 4är I ää liffi "#i i ffi i; t " : :3*,ä{of i i åå" f fH "i* t:i :dessä suuntautua lnfomatiikk?ar., rmrita iaaalne o" r."it""t i;-fflosofia.Llsäksi on srankfurtissa.yksltyinen instituut{t, -jofron 
otetaran .rnrostt*

I"1" 1I opiskeriJp?: pgrLilnisäa_on-opi=roeriioiiaYnoin l-00, loi.siä-puo-Let pääaineopiskeliJoita, Dflseeldorfiåsa on ähka zo opiakertiaa,. r,ähi-rmosina on infornatlikan opg.tg?ta suunnitteill-a r.of*åän-;;;;;=;fiääi"-toou- Ytcsl näistä on todenääköisesti rranr<rurti"*tiI;pis{;; -}äså" in-formatLikan. op-etus yhdistetään kemian alan koulutukseen.
Srri a.stoälan käulutusta annet"ån yriäpiåil:;äI;;; j a alimmarlatasollä. ftiopietotasolra tuLee 

"rr=rä 
suorittaa roppututlctnto, ja senlisäksi vielä katrden vuoden Lisäkoulutus, opetus ei" olä yrfopi"ioa onaaopetusta vaan haLlitukeen yliopiston puitteiesä,turieJt4äeå iili;;";E;joka koostuu o?+sl käytänirön iyöste i" o"å[st-tääiäätiiäIätä-ffir*ur"*ta' Lisäksi opistotasoita var-miäturr räoutttirr, ;;il-ädd-;ilär;;;;i;;-t-



I

1-.q. -*--O

i--.t
' itkäl]ä tähtä.ime11ä on ta.rkoitus yhd,istä.ä qylryisin

:-nfc:sratiikan ia kiria.stoe.lan kou..l-u-tu-s.
brillään ole -

työ1:l.isyys-

,?ersig: Informar:til<iro jen kohclalla. tiLrLnne on hyvär mikä johtuu,leI.Slg: .LnI Onnail:E1l{j(O J efr KOno a LIA, tI}iu}Ile ()r} I}y vtl r IIt.Ll{.Lr. J ulr

-

rleneEffiSiskelijoiden määräståi. Ongelmana. on kuitenkin sBr että opis-
karu=rhclollisuuksien rajoittuneisuud-en vuoksi ovat opiskeli ja.t etupääs-
s'a ;iitei-slruntatieteellisesti orientoituneita, rnutta suuri osa inforTnaa-
tiral"-n työpaikoista on teknologitm ja muiden tieteiden alalla.

yleisiin kirjra.stoihin koulutettuja, ki.rjestonhoi-tajia on tJröttömänä;
;z samarre.ikaisesti on tieteellisissä. kirjestotssa täyttämättömiä paikko-
i*, silrä tieteelliset kirjastot elvät kel-puuta yleisten kiria.stojen pä-
teiy;:115 virkoihinsa. lHutta yl.eisesti on tiJ.anne informaatio- ja kirjas-
toala11a. parempi- kuin mrrill.a. akateemisilla. aloilJ,a.

:3+ - TU SAKSALAISEEI{ TA}AAN

- Iiliten BBD:ssä 19?5 sä?idetty korkeakoulujen puitelakl (HRG) on

"ra-ikutt anut yliop i s to-opi ske]-uun?
Wersig: LTusien kor;lutusohjelmien myötä opis-
ffiIilät rnenettivät paljon entistä vapauttaanFffit rnenettivät paljon entistä vapauttaan
guunnata opiskelunsa oman rnielenkiintonsa. ilrr-
kaan, heidän on pysyttävä tietyn ohjelman puit-
teissa. I{RG toi myös klinteän kahdeksa"n lulm-
kaud.en opintoajan, yksittäistapauksissa siihen
voi saeila pidennystä jopa 4-6 lulorkautta.

Tähän asti yliopistot ovat itse voineet
laatia koulutusohjelmansa, mutta nyt penrstaa
valtio suunnitteluelimiä, jotka uuslvat opetus-
suunnitelmia. Ainoa"staan puolet näiden komite-
oiden paikoista täyttää yliopistot, loput hal,-
lituksen, teollisuud.en ja muiden intressiryh-
mien taholta. Näin sair.ttavat ei-akateemiset
intressit päästä vaikuttaJnaa.rl opintosuunn.itel-
miin enemmän Inrin olisi toivottavaa,

0nko IIRG heikentä,nyt tieteen a.utonomia.a?
Wersl_g: Yliopistojen a.utonomiaa rajoitettiin
Iffimenen vuotta sitten, eivätkä uudet kiit
ole juurikaan voineet tila"nnetta enää pahentaa.
Esimerkiksi Ber].iinissä on korkeimman hallin-
toelimen jäsenistä puolet hallituksen nimittä-
miä, ja he pystyvät siten esimerkiksi henklIö-
kysymyksissä.ä p?iättämää.n kenet va.lita.e.n vir-
kaan.
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- 0nko HRG vaikeuttarrut tutkirnt"l.s-

toimintaa?
lYegs:.g: Tilanne on i o pitkään 01-

lut nfffiikeä; ettei uudet säännöt ole
sltä tässäkään tapauksessa juuri paherl-
taneet . 0piskeli j amäärien voimakafi kaslru
j a tois aalta paisuva hallinto s j-tolvat
resurssit, joita ei samassa tahdissa Ii-
sätty. Niinpä tuthimusty6 onkin jäänyt
kovin vähälle. Jonkin'. veria;n sitä on to-
sin tehty liittoha,llituksen j a yksityis-
tenkin instituutioiden rahoituksella.

OPISKELIJ ATIIKE SATSA}T TIITIOTASAVAITASSA

ke es uä 3å:1ffi,,å':f;"Tr§ffi ffiå3I;å*+"''ik-
Vilersig: OLin aktiivisesti mukarra German Socialist Studentrs Uni-.#^.onin Täsenenä vuoteen 1968 asti, jolloin sanoud.uin irti fanaattisimmas-

ta linjasta, Nyt olen sosialidemokraatti.

Entä opiskelijaliike tänään?
Y{ersig: 'ffelI, totta puknren, en näe nykyään rnitään opiskelijalii-

kettär s€ on vuosikymmenen vaihteesta paljolti taantunut. Itse asiassa
Berliinissä on toinen tenclenssi, eräänIa.inen ttspontaanisuud.en ideologiarl
contra poliittiset organisaatlot, opiskeJ-ijoiden tulisi siis ratkaista
yksilöIliset ongelmansa ennen lruin järjestäytyvät poliittisella tasolla.
Uskon näin olevan suurim$assa osassa BRD:n yliopistoja, ja se johtuu
opiskelijoihin kohdistuva"sta yhä kasvavasta pai-neesta: opiskelupaikko-ja vähennetään ja, opiskelijoid.en välinen kilpailu kovenee. Toiminta HR0:
täkin vastaan on ollut enimmäkseen sponta.ania, eikä kovinkaan tuloksel-
lista, Tilanne on rqrt täysin eriLainen kuin 67-68.

- Virkakiellon vastaista toimi.nta**ran kuitenkin on?
F-*fu1.gr Sen va,staista. toirnin-
taa 0n ollut $Ielko pal j on, kos
ka, virkakiellon takia on t;rö-
paikan sa,,rlti ollut epäv&rmaa
etenkin julkisella sektorilla.
Tämä toiminta on j ossein rnäär
rin ollut tuloksellistakin,
e ikä sosialidemokraatti en ha.I-
litsemissa osavaltioisså; enää
tutki t,n. ka,ikkia virff,n haki j oi-
ta, vaan aino asta.nJl he r j oita
VaSta,i-rn on Olemasiie tod.is tei-
ta rad ikäa.lista toiminnasttan' Vanha käytäntö on Inritenkinkristirl-isdemokra,:rttien halritsemissä osa.valtioissat, Ile

kuurle s fi r:L osav a,Ltio S,sa, yhde s tätois ta.

"0PJSKELTJ0TDEN TULiIE arNA KATSoA E:T.u;rNpÄrN"

- Haluaisitko sanoa jotain suomala.isille opiskelijollle?
l'{ersig: En juu.rlka,an tunne täkäIäistä opiskelijaelämää, enkä ha-lua iättää mitäåin poliittista viestlä. Sen sijaan ha.luaisin vällttää

teknisen viestin: yrittbl.käii unohta.n. se yksilöllinen 1a.itos, jossa myö-
hem:rin tulette työskentelemään ja yrittäkää ymnrä.rtää, että.sån työmuo-
dot pohJa.utuvat pitkään historiel.liseen kehitykseen, eivätkä siten hei-jasta todelllsta vä1ttämät"t,ömyj,ttä. Opiskeli joiden tulee eina, ketsoa.
IU-20 vuotta eteentläin eikä sitou"tu.a siihen mitä tod.e.Ll isuudessa tapah-

vie].ä vallalla
ovr;t vä,lIp,s s R"
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9,,3 - 79
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{r4liu afu

TK

tuu, Siis ser minirä tänäi'i.n tiedämme olevan mahdollistar orl käytiintöä
vasta 10-20 rnroden kuluttua, käytänto eiis jätä.ttää vuosikymmeniä.
Ja kuka tämän muuttaisl ell-åivijt jur;ri opiqkeLiiat.

Jaana Pakarlnen
I,asse [alvitie
Juhani Iåikko ja (roudari )

Aslasanan aslalla olivat
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LASTUT LENIAVqT

fämän kevään tutkintovaatimustyöryhmät ovat aloittaneet maalis*kuun alusta toimintarl§a, 0n^yliteity viime toukokuun t.yytyväinenhymistely saavutetuista uudlistuksisia ja opisUäriJät o" va1lan-nu't armoton {r+ittisyyg. va.,.,tln:usten tåson-parantämir;:=ksi o" i"-lostusveitsiä teroite'btu niin- Jronnelchaastl,- että t;rön paästäsäaloppusuoralle lastut varmaa.n lentelevät sotkaraoon ästi-. Åhissasuoritettiln tigti käyt[nnön_to.Lnenpide; app.ron ja crunun työr,-;,h_mät ;,rh(istettiln, 59ska nliiden arväsa.no jeä' r,ruokfa.amista py"ita.an
saarnaan kokonalsvaltaiseksti,

:\pnro
?eruskursslsta toivotaan muociostuvan kirJaetotir:teen ja in.i'or-matiikan rautaisannos, Joka aptgisi pohjän tuleville öpinnoille.
§jekä appron että cumun tiec.onl.;,rhteitien*]ia.r5ol tutsiin taivatään,aivan samoin kuin viime keväi'inäi, enemrirän tiädonlij.hteitten sisäll}öl]-istä kiislttelyg" ja vertailuå kuin pe-]-kicäii hakuteknii-kkaa.
T€,tii puol-ta voisj. kr.:åitellä. r:.ryijs approir tlectonl.åriiieiclen joirriåtus_
J-uennossa., joka voisi aiva.n hirvin ö:-fa koko li.r.kukauden niittain6n..rL'rK-peruskurssi$ta ltaj-kuu airur vain $arna, vuosi "i'rrodr:lta katke
lanpi vlrsi : kirJastotieteil j. jili11e orna ku:r:ssi.lippron l:irja.tentistäi ei isonpå.,.r kri'i;iikliiä o1e kuuluput. ailoas-tar.l.n Inorrikov &- jegorov on valrrav:rö.ir)rlik€*:ssä. irunh.an ö", å"3*;i;-
§iliq saadaan.kälsiiri, oT metko s'erlväA sr:.1n e.-L joi'Ltamin,.n apl.rroon,5-kolitlan iiailiniolueir:ot orr.fl'k1,.,i scss*. rnrrouoösa i:oeti;u epiiä1i.iiJ-tuneiksi. fy1i1yflroässä on eci'Lirtiby a.ja.'buksla, et.Lä traffintoluennnot ;rirtristettäifl1, ja si"irret'bäisiin cumuuå, jos-,a oi,r;.ri.eiijäivoj-sj-va.t hyöclyntää niit?i enenmän. I,le eivät :-åoäteettai,n.kaan äoviappro ba tur- o1: i slre luun,

Cumu

'fars:inainen keskustelusunr:, on koskenut bj-blio$r;i;[ir..:ta teLitävilä,jogsa. Ta.mpel1a t;inään - -l-ehii.en l-uettelolnti, ilruiriiu-s ja il,rcrlcls9i-i1ti cl oJ-e isorl'nirr päli.s"Liinvi; op-i-;i;kei i joiia" r:io-Livo:-tripar,.n .i;eh-
taväi'ins li, Se-'i:l si jaan vålhtoeii:bona- esilntyvåistr., lri.r' ja-li.isrrtrsl<.a.L,ia-
ukseslt. ui._ jui'ri kel]iiän tunnu olevaii tai'tkaa rietöa. rijno;r rltj.e-tott, joila 1al"[oJcs{-'il].a hui:une kulkee, ol-p-ei.ottel-u, että f.:iJ;affi-suuska.tsaus teett;iä nahoo'L'Lona.;;tj- tåitei!- Kuiteirriå oi..isl.;eli ja tsulrtautuisiva.t varma.s:ti aiver.u r.:ri tavoin befrtlvAe", j,,"jia-iiä--iiu-
kisiva-b sckli 1ise1leen e tiii rnrij-11e h11öc1yll.iiicks.i ji, jo,kiL a.ilieenl:e its..: vo:i.slyat val1ta, Kirja.Illsrruåkatsauli::;i-,r.:ta si,Lr; ka.lva.taantosiasiatl e toa.

LL

ffi
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ffw
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-i. * i s i, i-r ti rnä j-n j-'i; -Lu , e -i;-t;ä vålm j-uks j-a
rirj- $ ti:ilin lrttli:Ls i,a. tiJlilr:o- tai tJunIUo-pe-

iukser,ta.
iiirja1iisuud.en tuntemuicscn liarjo-i.tuksiinkaan ei o'11a. b;1ybyväi?i3t
kosta niioen alhepiirit ovat l-liarr supl:e1ta ia keskittyyfll- ]iiak-
;i - tä""ofi, ; "f 

f i siute en . i":uutenkin klr j a1li suucien s i sällöll-inen
puoli jää liian vZii:äilti iiäsitty1e1Ie'
ic c:n i:irjo:-sta on arYostelua-1ö;'t;rn'1-t rutostj'' vaik-eutcna vai'n
oEr ettei farem.pia. valhtoehto ja trävitla tunnu löyt.rrvåin. Usir*.. 

'

iiäånifan kirjasta vol -toueta, että onhan se mukava lukea, rnu-bta -
että tenttikirja '/ i:€r::-/to, lleiä:Lllin "boir;iittamastii 1.:irjavo-1i-ntakir-
j""io sarrttaa itiytya }iannile-n s,,;rjävt-biiiå1, itunnar lcirjs va.rl-tr -i-1-
åä"4'y. Tleoontalpäesta i 1r ja.vaiinnan Berusteek*i ii::: joaisi .1n?-
igrsiä es;in. littirnen & $inkko, Th'i;eiskutr.nal]inoii [ie-Lo ja tiedo-
tirätutt<inus soveltuvin osin.

Täiiän asii olemne iäh.än mennesså1. i6.5) påil'isrieet, joten t]'ötii.
riittää ja r:rielipiteet ovat terrretul leita samoin lcuin lieäityö-
voima työrvirmi j-nklin'
tosiaani<inl tässä ]"litelråessii lienee pyytä, iiorostaa ji.;1reen ker-

".rr-"ita, 
åtte ttrti<intöva:,.rtlntunt;'."öryhiräi!,- s11r911t kuit"L yiet:nsä'-

;il opi'nto jaoston toiminta, ,o-vat n.vbimet kaiki-1.1e opisllcliJoi-1-
1e, IlätoqicÄista i..:.moitetaan l"ri;l; ;n ilrnoitustaulu]Ia,

rÄstil EBEENPäIN

fyöryhmåi,n täbänastLeia saavutuksLa käsLteLlään 2L.3. KIo L2;O0
yiiiråppi1antaIra.rra1tarkoitrrkBeI1aonqyöskäyctäkäsikgi1auda-
lurh- vaat tnulreitn. Käsit eltäviinä i

- IlaLllLntoiuentoden kohialo t approsta oumuun vai yhrllåtotätinkö?

- Cumun 13b kiijatenttt
- yIIätyksiä

I{:ru OTI HTVä VAIIIE IUIII,A IYöHÖN MUTAAI{I
Eritylsestt kalvataan asiarrtuntemusta Ja mleLiplteitä lasten-
klrjästo-, eoElaallset ertkoLskirJastot- Ja av-koht_aan.
B- Li. jaIäisett [eiclän eåustaJarure puuttuur vtelä kokonaan.(APUA)

KrrKA vÄrfriiJt Err[
KATAJAAI{ KAPSAHIAA
J0§
KTIU§EE§ TUBKOTIAA?

il
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MUSI KKTMIESTEN MIETTEITA
['lusiikkikiriastonhoita.jille ei. ole asetettu erityisiä musiiki]--lisia. pätevyysvar timuksi a, j a käytännössä riittääkin tcirl astoalarxkoulutus. Korkeintaan viitataan epämääräisesti'rperehtynöisyyte€h rnll*siikklin" viran hakijalta toivottavana. ominalsuutena. lryinrUiäinen tu-l-isi sitten tämän musilkillisen pätevyyd.en olla, riittääkö musiikki-kirjc"stonhoitajalle ehkä kirjastotieteen eum lauden av-kirjastotoJ.*

mirrnan kohta.? 0letlmme rnusiikinopettajilla oleva.n a,sia.sta nrielipitei-tä ja. olettnrnuksemme osoit'Lautuilcin oikeaksi.
T ;rrnpere,ln yliopistplLa a.nne t aan mus iikinopå tus t a k,r.hci. e 11 a lai-

toks_ellar s,€kä musilkilitieteen että tTlyös k-"r.nsanperinteen 1e_itoksella.
Säveltäjä Usko Meriläinerr on rnusiikicitietet,n laitoksen aino.s. opetta-
1at vt. irrofessori llia.tti Reutio opettaa. puolest2,nJr ls.llsanperinieen
IaitokseIla..

iviusiikki-kirjastotoiminta on heille mo] erurille tryvin lbin*einen
asia., he olivat jo viisikyrunenluvun allcurnrosina rmrkana. perrrstama,ssa
Suomen musiikl,;ilcir j s.stoseura,'i . i,jlusiiklrikir j astor-r.sia. on ädelteenkln
keslcusteluissa usein sivut'tu a,ihe .

Tähän yhteyteen on pitkäistä ja rrntoisasta lceskustelusta ehkäpä
hiema.n väkiva,ltaisestikin irroitettu rmrsiikkikirjr:,r:tonhoitejien kärr-lutusta koekevia rijatuksis.. 

--__- iliinkäla.inen tulisi musj-iklrikirjautonhoitajan musiikillieen !
pätevlrlclen mielestänne ol)-a, saisiko sen ehkä musiikkitieteen 1ai-tokselta?
Usko Ilieril-äirien: Musiikkikirjastonhoitajatla tul-ee olla Wvin mo-
-F-t-@mueiikistajahänenonp}styttäväÅriento1i"*ä*n-laajan musiikkikulttuurln eii a1ueil1e.--fII Cl. J. i:IIIÅEJI.

Matti R4qtio: Irtusiikkikirjastonhoita.Jan tu*13ä@ffif-#' rnusiikkia. gsimerkikui *äciikki*hankinnat, miten ne tekee elIei ole rnitääntietoa musiikista? TuLee helposti harrkittua
himpha,mpFuer joka va:rhenee nopea.sti, Voidak=
s_egn tehdä järkeviä valintoja, tulee hänel}äo1Ia myös musiikkialan koulutusta. I',[utta tu-lee tietysti ajatella mikä tieto on rmrsilk-kikirj astonhoitajan ampatissa relevanttia.
Tuskinpa hänen on osattava soinnuttaa Salmen-
harran sointuopin mukaan, mutta eNrä on tryvä
o11a jotain tietoa musiikin teoriapuolest,äxin.
S: IlleiLlä tämä kirjastoajatus on kumiaiteLlut§ra aivoissa että mlos tuikintove.a,timul<sissa.
Mielestämme musiikkitieteen ap1:robaturin tuleetääIlä Tampereella sur.mtautua juuri yleisen
musiikicitietouden antamiseen. Siksi äeiIlä on-
!.in annettu paljon painoa musiikin kur.mtelul-1.t iot? ny} on kolmessa eri yhteyde::eä, sa-
moin ant"a,a, luento Suomen musiik,,i::_ä1amän orga-nlstatioiata tarpeell-lsta tietoa musiikklklr-jastonhoita"jille, Me ol-emme siis io mel-ko nit*käI1e ottaneet huomio'on kirjastonhoitajienkin tarpeet. i{äilre er ääh-däkseni ole niinkään tärkeätä osata sujuvasti klrJoittai kontrapunk-tia tai ratkalsta kenraaLibassotehtäviå. Mutta koska tämä kuiteätcinon musiikkitieteen.approbaturr on siihen sisäl.I-yttävä tietty määrämusiikin teoriaa, ios Aolcu vailcka haluaisi jatkän. näitä optätoja,nn

muissa yllopistolssa, joisea se on mahdoltiåta,

iila,tti r?a.utio
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t i e t * u,,ol åi i5: -:å"+åi*:å. Jf; iä' 3 ?rä§åå§5i -
Iista nusiikkikir j astonhoita j ien koulutuk
SCSSA?
UI,t: Hinusta laitostemme väI j-nen yhteistyö

hettänyt kirj astotieteen laitokselle vies-
te jä, että rne voimme melko pitkälle orien-
toitua kir j astotie teen tarpeiden mukaan
knnha;l me vain tunnemme niitä premisse Jd tj oista Iähd.etään j a ta.voitteite, j oihin py-
ritää.n. T ehd.e s särnrne s e lvitys tä musi ikinope -tuksesta Tampercen yliopistossär ehd"otimme
er?)enä ko[ts,na musiikkikir j astonhoitaj an-
tutkintoa. Opetusministeriön koulutustoirri
lrunnerl mie tinnö ssäkin vlitataän siihen, et-
ta Tampereen yliopistossa musiikkitied e voi-
si lryvin palvella- kt,rj astotieteen tarpeita. . I]sko l{eriläinen
L,R: Se, että laitoksemme kuuluvat erl tie-
ilekuntiin on ehkä aiheuttanut joitakin lasmplikaatioita. I[inä ehdotin
te.id eaineid.en laitoksen nykyisten kahden koulutusohj elmarr rinnalle
kolmanneksi juuri musilkkikirjastonhoitajantutkintoa, mutta se ei käy-nytr koska olemme eri tied.ekunnlssa. Aloitteen pitäisi tulla steltäkirjastotieteen puoLe1ta, me emme vähtiisten resurssiemme vuoksl voi
toi-mia tässä asiassal spiritus nnotoretna,

- t'Jlusiikkitieteen laitoksen resurssit ova.t kovin heikot, miten
se voisi vastaanottaa suurta kirjastotieteil-ijöiden joukkoa?
IIIq: Olemme todellakin lapsipuolen asemassa täällä yliopistolla, eikä
E-uutomnie ilmeisesti kauas-l,nrulu. Tulisi tietystl orientoitua til-anteen
mukaisesti ja saada tarvittaessa lisää resursseja. Meil-lekin otisi
eduksi, jos meiliä olisi tavoite, johon ved"otr*. Se anta.isi mBi1le val-
miuksia tehdä ehdotuksia mrsiiklcitieteen kehittämiseksi, se olisi a.se
meidän käsissäffiIlt€r Jo nyt on suuri osa musiikkitieteen opiskelijoista
kirj a.stotieteen luki j oita.

- Tutkinnonuudistuksen yhteydessä on kirjastotieteen koulutusoh-
j elma.n erääksi sinrvastuuainepaketiksi suunniteltu kolmesta taideai-
neesta koostuvaa opintokokonaisuutta. Voisiko täl-laisesta tfi,ideainei-
d.en eroittamisesta yhteiskuntatieteistä olla haittaa,?IiiR: i.1inä pid?g-koko yliopiston tiedekuntajakoa erittäin va.nhanaikai-
sena ja, va.arallisenak,tt, ei voida eroittaa tolsistaan esimerkil<si- yh-teiskuntatieteitä !u" humanistisla tieteitä, nii11.ä on sllesi paljon- te-
kerri-stä toistensa kanssa. Pohtiessa4nme musiikkitieteen kehittämistä
olemi'ie usein todenneet, että meil-tä Suomessa puuttuu musiikkisosiolo-gine+ näkemys. Ettei siis niinkätån larvailtaisi sävelteoksia ja tyyli-krusiar vaatl si-tä, kuinka nusiikiri pelaa yhteiskunnassa, fAtlaisäbsa
tutkir,u]<sessa ot-iaisil".rme mielellämne oppia ja, apua. yhteiskuntatieteiltä.
UI\i: Niin kirja"stot kuin musiikklkin toimivat yhtei"skunnassa, €i nii-E voida siitä erillisenä syvälIisesti tarkastä}I-a. I,{inä olin jo väIiI-
1ä niin kyllästfnyt tähän humanistiseen tied"ekuntaan, että sur,r.niritte-lin i:- väl,,än jo tunnustelinirin siirtyrnistä yhteislmntatieteellisen puo-1elle. Kiehtova, ajatus se on vielä.kin.

tf ja SP
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SOIDINKUVAT - MUOTOJEN MUUTOS

Tar:pereen }<aupun1;inliirjastoir ulu{:ien ra}rennuksor: suuirniteluki1-
pa railresi ;ia.l1i ja fi.eilla Iiet.i.l,åin voi'Lolist. 'Jlis..:i.. :i.iettei.tä
nlio-i-rii-nliu.ristat', voi r,taje.e:rriotrrirr.::rs'i;,,-t * niin a:,':ti;i-'belitu.u.'in
icui :r .irir je.s'i;o"boj-mj-nto jenkin icnnrialta.

JOrtl;ul l'IE;.At Å
arkl,:i tehti opl shel-i j a

Lirraj.ne:i ki"::ja. - vålo -tila - pa.l jon riLuu'ta - i.;irja;to

i'iinua on p;ryoetty kir joittamaa.ri arlc:li teirtiopiskeli jan iaj;l-
tuksia ilaii:L ja ilei-riia lioi;iIåxr ehuoi;uks.;lta faiitpereen kåu-
1;ung;irikirjartoksi. ileuraavat l'r;lvainnot o:r si-i-s telitl,, arkkl-
tehtuuria tekciirei.rin o1,1ske1evan rLäi;ijt:-uliiiasta, 0n kui.ielkin
.rlulesi tociettava, etti-i h;..ra.innoj-sta oi) o1-Lut va.ikea nuouos-
taa selkeää mj.e.Iipije tti.i ja ni,,kei,,rysti,i. 5i'i t,:-i. olL -l..i,iirinnä ]cari
si : kiL:jilston'irlituoosina.inr;n orrraper-,lj.isy:,,rrj häil].:liisee ja vä-
iräi:rc;n pe::elttlrnisenj- sun::.nitel.r;iiin ikajcs-;i katseluierii'n115
kilptrilunii;'r.tteJ-;,ssli.) fuio 'Lirsilo:1.:l-istar cpiirr;;r.rr.iuutta, pos1ga ei
oj.kein t,ieul.r iaisti"l :,'rlttä.ii puliu.a,

jiykirlsel.le yknitåsoisurr-tte var;tlrraLl.e ilirja.sto-t._rr;iipi_11,e on
e.iAotu-ks'i§sja saai;u irattoauori-oj-1la .ia ],arv.i -i.1.;'.1 vo-inek;rs ti-
lallincn l-uonne on pi;';i"is{} vå}.?itr:itoha}l"inrlr.isuir-tta enernpäi:;.n,
Ii:,':r:Lsen kr-ll- jettarinen }-i r:, jan ä.liree n ta.piLhturr 1:j-enostj, : kort-
tcli-n -r:rur:kasta sii-r::y1;I,i.;irt avai:;::i.irn Slm:i;lieorrritari*leert ha.1--1iin,
josta ',rucien soJ-murlcoiråan iiau'i;ta avax,lau ja rroi makasii-,r:r:1seen
lal i:aus ff l:,itl- }i "l ir rr j r* mui ?rin ti J- o i jrl ri .

1..

t''
, \,.\lt
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Eri toiminto jen kesklnliisistä r;uh t,eista, 'coirnivuucicstar._ err
pysty sanomaån paljoa. I!'lleleen jäi ra.tkaisun selkeys. 01en-
ääisia puutteitä toimivuuoesra. ei kuitenkaan voi o1-1.a1 II11l1r-

ten voi-tto ei olisi ollut raahdollinen.
Uikoapäin tarkasteltuna rakennus Ifluoqostuu täysin. itsenäi-
selcsi- teki Jäksi ympäristtissään. Toimakkaastj- pyiiristyvät muo,
dot suikevät kokänäisiauodon j.tseensä - linjat ej-vät jatlcu,
eiväthä saa tukea yirpäröivis"i,;ä rakennuksj-sta. Iyöreys koros-
taa rakennuksen erbtturnista mu.usta yrnpärir:töstä. Iilrjastos-
ta nuoaostuu vierersen -lil-eksanterin Jiirkon tapaan ;rinpi:iristös-
sään vapaasti selsova jul.kinen ri,.lcellnus. 18OO-luvlLrt lter:6en-
eliim?in lrivettynåi. - itirlcko sa.a rläin vierel-l?en.;,"htriIai1-1a
itsenåi.isenä käupunkirt.kenteessa seisovern kir jnston - meici.iin

tieteellisen ja iieclol].j-sen aikamr:ie temppelin. JJyörcideil iiillo-
i;j;;-iuämastå its*rrä.is;,ryciestrJ lcirJastoä voi<rai'rn r;rytis k-.::iti-

"åiOä. 
Eikö C.I,. Iingeliir suu:in.ittelema rurttirkaäva- våä(ri pl:.

tiil,i:rrii*tä slorassa*kulmassa ja si joittaroaarl rakenmrkse:r kiinni
f<ii"äi katullnJaan kuten täiir;in astlkin on i;eirty? Iiitö il]:t*-
turiiinen rrrutukäavan vaa.tirnukri st;r" rne"*ki tsc kaupunlcikuvalli s-
iä "i"rruttä? 

Itsenäis;,'ys onkin. piittaarnilttomuulta ympärlutiis'-
iå: Viifoeastl vastattävia kys;gniflksiij" knt;en näi'id"i't 1?1 vasta-
,rJtoti.r, osolttivat. llen}:i1öiioirtäisesti lcu-i-tenliin picliin I'ieti--
fUiO"" ratkaisua rohkeuclessaan onnistu.neena sel:lä ra.leenmrlt-
ää"-å"r.r.iiäiti""ria an slcir että sen o-l.erii-sti;. osana kaupunki-a
f{Lr uns. Uusi k-i.rjas'uo ei .,reiin sOperrilu lruipEil:i-stcjiirst'ir lraen 'se
t.iä ui-l-itut jotain-1isä:,i.

§OIDINKUVAT 1 :1 000

TAISTO §AI,I\{INEN
Kaupunginkirj ast,on o sastonho it aia

r
I

I

I

L

a
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sitä me ihmettelilryg, 9t bä. voitta jalcsi julistettiin t)-ö, jorikapuutelista oli palkltuista pisrri. -Ulllonåii;sstihan 

i:j(j on-Icåmea no-numenttl_, mutta rniten siihen tu'l-Iai:.n u.i-öhernr-.n saanall.n valtion_apua, rnilrä on hyö-bypinta-alaa ja n:i.l;:li äitten nuuta. jon raken.ta-minen tulee myöo hyyin kalliikåi. iiilo jen ::i.ittir.v;,ryskln on- uutij-vai.suudessa kyseenalaista, 1!?llg kilpaiiu tuntrii vrtl.,=.iän .turhaltä,
olisi tilattu heti $uoraan pietilältä,

TANJA ROSSI
kir j astoapulai.nen

I;röreä'L er-i,]'loisti-l.au}:sena tehdyt elenentit eivät pa.l jon kirjas-
ton 'i;l:tövoi-maa. li,'Lrrmiti'i, ktiii ra"Icennus j;r"rle* kui'tenl<in nii"n kallii"k-sl , et'tä iienllili.iirunta- ja" kirjahaui;intaniiäräirahoja ei voioa vuc-
siltausiln i';o.r.'ottaa, SreJ-l-ii sitli sitten fstutaan kåirreassa pc)ksäs-
sä ja tui jotellaan uusia ii3r115rjä, jotka huutavat tyiij;ryttl;i.ii.n.
ilakennuksen sisätil-olssål jorrdutaan tekenäij.n våirmfl.an suur.iakin
nruutoicsia ennen kuin ne 'toj.nivat. ,iri"[.;'i=es'bi iia-rinittaa se r että
var:,han talon vetoisista ja iiu;-'jl'.r,:ta sosiaaf i til.oista jcuciutaan
mrru t tartaan. p i :it e i s -i- 1 ri na;lnsl ai s i i n ko vaL evir--l- rrol".j- -i. n .
Tie.n:pereen käupui:i;in kii;Jtårnto o]'l +;j,o'bi'sti iekenta.a j<ovi-rl-la rahal".-
la ja icoreaa., mutta klrjasto on palvell.rrlaltos, joka Joutuu kovaan
kii.yttörin. Kenellä tamperela-j.se1la on rilahtlollisuu-s ihailla ka"tto-
rakentei ta lintrr.perspektiivis tä?

KENEN PAA

Lllvl B0PlP00N
2?2"2?

.0,SIASANA on päättåinyt järjestää lukijakilpailun : valitkaa laitoksen
ja klrJastoalan paras Ilmbo. VolttaJa saa Limbopipon. foimltus on
alustavasti valinnut kllpailuun seuraavia limboja:
a) Jouko Tyyri
t) G. Wersig
e ) Ilarlsal-o
d) laltoksen tutklmushenkllökunta
e ) .. . . ..1r . o l. . .. t... .l . ?. o. .. o . joku muut. ,. .. .. .. . . t.. . t. a . t r.. i. . r I

I{XIKA? a i t . . t . ! . a r a . r a . . . l a a r . . a . . . . . r . . . . . . r . . . o r . . . . . . . t r . a e . . . r r o .

IERUSTEIUT. . r. t r r . r t . . r i . . . . . . . . ! . . . . . . . . r . . . . . . . . . . . . r t r r | . . . . . o !

a a o a a a a a a a a o a a a a a a a ?a a t o a a a a a a a a a a a o a a a a a a. a a a a. a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Vastaukset seuraavaan ASIASANAAN mennessä ASIASANAITI laatlkkoon lal
toksen ilmoltustaululle.
ÄÄNsstii - vorr vATKUT[aA i r,ruBo pÄrvÄssÄ prtÄÄ ril,rBoplpoN pÄÄssÄI
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IHMEELLINEN 1I*.2.

e1i takaraivot Helsingi.§sa

Ke1lo 10.15 1ähti Greyhor.md-ma1liuen bussi kohti Helsinkiä sisä1-
1åinsä noln :O-firiäåtä*f"fiuta ja kuski. Parin tr.mnj.n ja parln .-

henkeäsa1paåva3 oäituksen jäIkeån olimme Eduekuntatalon vieressä
;i6";; pän;'*trisessa tuvaåsa syömässä suomalais-kansallisia ruo-
ki;;-t<utän §p;ä[;iti rtäri"noa. sitten Pili tietvsti saade kahvia
jä åissapas äila olisi mukavampi juoda kuin Kalevin, Johanneksen
tai Ilarrin seurassa EKln kuppiiasåa. Irrlonta rÄÄsy KIEITETTY - kylt-
tiä ohitettuanÅä-tufi leiioäärintainen setä 1^cfsVmäåin,- että 9"59. .

iäioåi-joku kutsqnut seuråansa. r,yhyen miettimisen jä1keen tultiin
siihen tuLoksäå", 

-äit;i ;i; hyva inäaa kahvia heti syömisen jä1keen'

Eduskunnan kirJastoon meidät päägtettiln kyselemii.!1ä. Asiasanan
edellisessU n;åärossa oLi io äsittely kyseisestä-kirjastoslar jo-
ten tässa voiåi-"ai" Lueteita muutamia äsllle tulleita ajatuksla'
;EI åä-"Vt niil hlrvean isä-äItu. " [ätä mieltä o1i muutama sti*
täkin huolimat["]-åtta fir3avarasto o11 sitä ].uokkaa, että-sinTe
olisi parasta eksymisep vriäfia ottaa hätäraketti mukaan. Suurj"

osa retkefarsiåtå"oli myös sitä mieltärettei kirjasto olisi muka-

va työpalkka. Qlisivatkohan valtavat valtiopäiväasiakirjat syyn?
moisäeä epä1uu1oon, sillä työskentelytiloissa ei ole veli'i,tamista.
Töihin pääsy on kuitenkin kiven takana eikä harjoittelijoita ote-
ta oman henkilökunlran ulkopuoLelta lai-nkaan.

Sittein taas bussiin jä kohti lraajasaloa. Pienimuotolsen eksymisen
jåff""n ja hienan mytihässä tuLtiin per11le seuraamaan Samuli Nuo-
iion esiitelyä itrmeettlsestä ATK-systeemistä. Klrjastolehdessä
i=6hO- on täi't<empaa tietoa tästä kotreitusta, io!gn tässä tyydy-
täan valn tqnlepitoisiin arviointeihin. Jokseenkin kaiklti piti-
vät Laajasaloa ietkemme antoisinpana kohteena, sillä_pelkkien
f<irioieä ja lehtijuttujen perustäella on vaj-keaa saacl"a käsitystä.
siiial miien atk-iaina'äs käytännössä toimii. Saimme nähdä kuinka

I{e}singi s sä
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lukusauvaa kirjan. ja lainaajan tletojen y1i pyyhkäisemällä tapah-
_t}u. 131naus' e1lei kirja oLä varauksässa- tai- iäinaaja mustalLäIistal1a, jolloin kone antaa merkin, elkä å.nna kirJäa Lainaksi.Pikkuinen vekotin- työhuoneen nurkasåa tallentaa kaitrki tapah{u-n?I 1:yy11", joka lähetetäåin kerran viikossa tietokeskukseän kä-siteltäväksi - sieltä tulevat tilastot ja muistutuskortlt ynnä
T33t..- f$steemi näytti pelaavan hyvin, mutta aikaa myöten väi oIla
i|<äyä työskennellä koneen kanssa, joka on aina oikeässa; jokalnen
virhe on itse aiheutettu.

" s y rnE6 L(t vuokr+-+ å
bta{r^ at§cq*tC
<otNE+ Tteöo 7. ro. -
o47TurN4 t trfQ$fup
TVJ4 F/tfitJ8 APuN*
bIv rf,{-*at Et IåLRG '
rfl{.,v 941,$§*.t tctrt
Fc§; F*,(u/t u+, fre rlr4
k,fYlfiglu tåJ &.u§'
Y*.stx€u-&.r. .flt§
I N FvTr r rä O v?-PvT rr

Ennen Kaupunginteatterin Lokkia o11 parituntinen vapaa-aika suu-
ressa pääIrauprrngissaffime. Sekin vietettiin kulttuurin merkeissät
si11ä Jotkut-menivät Ateneumjrin ja jotkut taas AsematunneLiin.
Virkisiystauosta huolimatta (tai-juuri sen vuoksi) alkoi matka-
väsymys jo painaa, ja kun vielä teatterissa istuimme mahdollisiu-
man-käukana-näyttämdstä, ei ol1ut itune, että mieLenkiinto ajoit*
tain pääsi herpaantumaan, Mtelipiteet näyteLmästä menivät aika
mr.rkavästi ristlin. rrEi se nyt niln ihmeellinen ollu." 'rfoteutus
oli vaati.maton eIlei suorastaan nukuttava*il Bussikuski sanoi
että frois ne pystynyt par€npa;;inktfl...S€ o]-i kai jonkun veläIäl-
sen kirJottamäit. Toiset taas pittvät Lokkia erinomaisena Isehov-
tulkintäna Ja näytte1iJäsuorliuksia loistavi.na. Yksi kumrna iuttu
ehti vielä tapahtua. $alaperäinen nalshenkl:-ö oli Jättänyt vahti-
mestarille sanan haluavansa:tavata meidät esityksen jälkeen. Ar-
vailut henkilöllisyydestä käynnistyivät heti - ketäiin el kuiten-
kaan näkynyt Ja mysteeri on edelleenktn ratkaisematta.

Palur.Lrnatkalla toiset yrltti.vät nukkua ja toiset pitlvät huolen
siitä, ettei kukaan nuku. Keskustelun aiheet vaihtelivat naisten
tunrre-eLämästä kaupungistumiseen ja P. Mustapäästä tanssitalteeseen'
Ja alettiinhan jo äieit1ä seuraavaa matkaakin (si1Iä meillä kai-
ki1Ia oLt niin ätrkavaä. . . ). Jopa matkanjohtajamme (tui ja §onkkila)
oli tyytyväinen, vaikka matkan järiestämiseen o11 kulunut hirveästi
aikaa- Ja- vaivaa - kaikki, Joihin piti ottaa yhtefbtä, ollvat luuri
lähtenået ruokatunnille tai olivat jossain muualla tavoittamatts-

JI
rNiSSä.
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MIKA IHMEEN KPY ?
Iledätkö, että IanpereelLa toinlt KIRJASI0POLIIIII§EN YHDISIYKSEN,
KPII:n alaosasto ? KPY on valtakunnalllnen klrJastoalan JärJeetö,jonka tehtävänä on denokraattl.sen kirjaotopolitiikan edistänlnea,
kirJastotyöntskljöiden aktivolninen puoluotanaan taloudelliEia Jaeoglaalisia etuJaan Ja nuiöen kirJasto- ja lnfornatiikka-alan Jär-jestöJen gaaninen oukaan aJamaan näitä tavoittei.ta.
KIt Julkatsee KPlf-tleöotetta, jonka jokalnen Jäsen aaa kotlinga Jä-
senetuna. Iledote puuttuu kärkkääeti kirJastonaallnan pol.ttaviln
Ja keskeisiin kysynykeiin ja tarJoaa palatatilaa avoinelle keskug-
telulle.
K?Y tarvltree kalkklen Jäsentenaä Je kannattaJienaa tuen työlleen.
Konkreettielonin tuen vol ilnalsta liittynäLl,ä KPlf :n Jäaeaefst.

l{yt ollsl korkea alka aLkaa näkyä Jotatn lltkettä klrJastoBoltttti-
eella alueolla myöe naalnme klrJastokoulutukeen keskukscEse. Joa yh-
täåiu välltät, mltä klrJaåtonaallmassa teBahtuu, mlten klrJastolal-
tosta kehitetään Ja ntten tevoltteet aeetetaan, ntin tule KPI:n
Plrkanmaan osaston vuoelkokoukaeen keakustelomaan tolninnasta Ja
tolni.nnan elvyttiinisestä alueella"mne. Mlkäll et oIe vlelä KFY;n
jäsen, niln ee el egtä El.nua tulemastar kokouksa§sa volt l.iittyä
jäaenekai.

KIRJASTOPOLI ITTISEN YHDISTYKSEN

ososton vuosikokous su 8./*. kto16.00

rovintoto Voimon kobinetisso

Pirkonmoon

KAITSATItryÄrrlrrlt suosrO I,{AsvAA yH,t.,,
TieteelLisen julkaisusarjan toj.mituksella ol"i ttlaisuus uso-
ampaankin otteec,een tavata laitoksellamme vierall.Lut prof.
\Yersig. ful-l keskueteLtua tieteenal"amme autonomlaeta, tcetrt-
tyksestä, koulutuksesta r.. ja tietenkln JuLkaieusarjastan'me.Kas tässä hänen käsltyksensä asioista; trT,uuLen, että aina pe-
rustettaessa ylioplstoon tleteellinen opinaLa, pltäisl sl1lä
olLa ueeita professuureJar jotta erL näkemysten Ja kokemusten
monlnalsuus pyetylsl tulemaan tlnl (... ) pidän todella BUU-
ressa alltrossa sarJaanne, mikäIi kehltätte sen eräänLatseksl
erilaisten näkemyeten testaajaksl, Joesa tuod.aan keskueteluun
uusia näkökanto ja (. , . ) tr.
Ja Savolaleen rrKirjastotj.ede tleteenä.rt eai pikaisen arvlonirrlle11, osaan ky11ä lukea tätä...€r1 tosin ymmärrä mitä siinä
sanotaan. Yritän etsLä käsltni suomenlri.eLentaitoisen opiske-
lijan ja kysyn aitä mieLtä hän on täetä.rr
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NAYTEIKKUNA

Tästä Asiaeanan numerosta eteenpäin UDK:n tieteellisen julkaisu-
sarjan tolnituskunta tulee toimittamaan abstraktiluetteloa uusis-
ta ja aierunin pltLoori jäänelstä kilnnostavista tieteenalajulkaL-
suiåta ja -artikkeLeista. }aIeta on kaikiLLe avoin, joten jään-
me odottanraan teldän ttLöytöjännelt. [ä11ä paJ.stalla on tarkoitus
tuoda kirjal}ieuudeeta esille valn olennaisin sisäl-tö, Lehden
muilLa pa3.etoill.a vot aelolta käsiteLlä laajemmin ja anriolvammin.

Tieteellinen kommunikaatlo ja tieteen kehitys : kolme artikkel,ia I
toim. Perttl Suhonen, Pertti Rautio. - Tre r Tampereen yliopistot
1918. - 73 Er ([ampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tutkl-
muslaitoksen katsaukäia ja keskustelua' ISSN 0356-$A4 3 nio E 7).
rsBN 951-44-CI789-9
Julkalsu sisäItää kolnoe artlkkella, Jotka Illttyvät Suomen Aka-
t emian rahoittamaan tutklmushankkeeseen nfleteelLisen kommunikaa-
tion ongelmat yhteiskuntatteteissärr.
Pertti Tötön arttkkeli trllleteen kehityksen sleäisten ja uLkotsten
tekijöiden ongelmastat' llittyy yhteiskuntatletetden kehitykgell_
tutkfunisen teöreettisiln l,ähtökohtlLn. Arttkkelissa tarkasteLlaan
tieteen tutkLmukgessa keskef.eeksi noussutta erotteLua tieteeu ke-
hityksen sieälslin ja uLkoisitn tekiJöihin. Siinä koetetaår o-
solttaa erä,itä tähän vastakkaLnasetteLuun kytkeytyvtä teoreettt-
sla vaaroJa sekä hahmoteLla tapaa, jo1la vastakkainasettelu vol-
tatsiin yLittää
?ertti Raution ja Perttl Suhosen artikkelissa 'fViiteanalyyel tie-
t e e1 Li s en kornmunikaa tion tutkirnuks e ssart arnioidaan vi i t eanalyyein
käyttömahdoLLisuuksia ja raJoituksia tieteen ja erityisesti tle-
teellisen kommunlkaatton tutkimuk§teesa.
Clli Kokkosen artikkel-l-n alheena on |tlndeksi- eli hakukteHstä
yh t el skuntatl e t etden infomraatto j är j e s t e lml s särt.

BEIKINT j'[;J. Infonnatlon coneepts for lnformation scienee.
Journal of Documentation, 1 (34) 197A, 55-85.
Artikkell käsittelee erilaieia informaatiokäettteitä ja niiden
soveltumista Lnformatilkan perustaksi. Belkin määlrittelee kolme
ryhmää vaatlmuksla, jotka informaatlokäsitteen tultsl täyttää I
1 ) metodoLoglset vaattmukset (kasitteen operationaalisuuä)
2) käyttäytymisen huomioonoton vaatimukset (infomaation käyttä-jien käyttäytymlsen muutosten selittäminen)
3) sisäl1öIltsyyden vaatimukset (infomaation sisäLLön tarkoltuk-

sel-lisuus , merkltykeeLlJ.syys r yhteiskunnaLlisuu.s )
Tämän Jaon pohJaLta Belkin eslttää täsmennetyn itkahd"eksan kohcian
ohjeLmanl!, Joka Lnfozmaatiokäsitteen tu11sl täyttää.. Hä,n esittelee
aLun toistaklmmentä erl tiederniesten kehittämää lnformaatiokäsi-*että, ia vertailee Jokaista erikEeen esittämiinsä vaatimuksiin.
}opputuloksena on, ettel kukaan oLe vielä kehittänyt informatii-
kan perrrstakei soptvaa irtformaatiokälsltettä, tosin jotkut käslt-
teistä ovat kehltyskeJ.poisia.
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Jouko §eppäi:ren : Tietee[istelminen informaatio Neuvosto-
]-iitossa
Suomen ja Neuvostolliton välisen tieteellis-telmillisen
yhteistöimintakomitean julkaisusarja n: o 2
Kirjasto-ja inforuraatiopalvelualan työryhmä
Iielsinki 1978
Kir j a pyrki i antamaan 

. 
y1e i slnrvan I'l euvo st o1i i ton Ii e t e e lll s-telqnl-sen informaation (TTI ) kokonaisjärjestelmästä, yksityiskohtaisäåo

m1n se esittelee YlelsLiittola.i-sen tieteellis-teknisln informaa-tioinstituutin (vrnrtr ) ie yleisliitrolaisen kää.nnö;k;*h;=ää"Ivce l,Näiden toiminnast?. ;a tuotannosta a.nnetnan hyvä kokåna.I-slilva. Tie-to j enkäsittelvyn lii ttyviä kysymyksiä käsiteiraiin ylrsit,yisrorrtåi-
semrllin sekä tuoterrtotoiminnan ätla tutkimus- ia teiritt;itö;-;*äIt*.
Katsauksen tehtäväksi on annettu myötävailnrttarrinen uusien yhteis*
t;römahd orlisuuksien syntymlseen ki;j asto- 

-ja 
ilil;"atioaIallasekä tieteen ja tekniikan asiantuntijoiaen-kesken. rfi;i;;;-t;"-peellinen kirja,

UDK:N TIETEELIJ]SEII JUTKAISUSARJ AN SEURAAVAT

Jurkatsusarjan mrmerona kuusi. lrnestyJ piakkoin sarjarr v&-klnaisen arnrst-ajap pr{r Foskettir, "r"tirftait "ii"iäåtotiecreJ a inf onnatiikkä 
- 
kehi ttyvänEi t iet e enarä"'- koul-utrrks e r1i. e I anäkökohtiar' (1971).

Numerona seltsemän on tul-ossa laudaturin tutkintovaatimuk-siinkin sisältvvä G. wersigln & u. Nevelinäiä-ä"iif,t'err

DEc§ilaBR rg75 -LL,L4TrrE r*BonrATro* d,

öt/qi#?

§.TIE?

fhp phenomena of
§iCICnGGi rsrä, -p Ärlrrd inlgrert to lnformation

hi'N,r.'frt§

ltsensä trrersigin konkean omakätisestl uDKrta varten kor_jaa^urana laitoksena,

LUoKo vALINTA KysyrurÄÄr
EEihiaikoina lImestyy, 

. tätä luettaessa on jo ehkä i.lmeetSmytkln,[eene Seinilän toimlllama klrjavallnnarr oågelmia iuotaava teos
IruOKo VAIINIA rfsyrriiÄ KirJaätopa1-veLr.m kilstantarnana. Kuuleman
mukaan kirJa -slsäItää keskuåtetevia puheenvuoroja ja kasnanotto-ja aiheesta i" *. kustannusliike Guämeruksen eäustajan t"[årnanmielenki into lsen art ikkel, in- kust ant a J i en suht autumls ä st a kir j as-toihin . [eena^n mukaan näkökulma on kirJaston slsälnen, seik[a
io!"- oa p1<tgttävä puutteena, sir.lä kirJävalinnaLla on åyös yh-teisklrnnalltsta. nerkity?tä, - [Ervetullut kannanotto tähiiä puä-leen olisi o1lut yht.tll. foiviaisen artikkeli, Jonka Kirjästo-palvelu sensuroi tyyrilrisesti ( gic t ) epäpätevå'.trå.
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MAAILMAN ONNELLISIN

MIES - ,lt'on rt4 Yl"{L*
i

I

1891 syntynyt llenry !{111er kaevo! räätäILn poikena Brooklynin 14.
korttellgEa. Suorltettuaan pakolllaet opinnot bän tolni vlrkalll-
Jaaa erl flrmoisge varaln epäsä&lnatillisestl. Iropulta håin päätyi
Lennätlqyhtlön työhönottopääLJ.1köks1. Iässä yiresaa båi.a viihtyl
kolne vuotta, kunnes eräänä kaunllna päivänä hän valnonaa yllytyk-
sestä päättl irrottanltue vastuullteen perheenls4m rooliste Ja luo-
pua eIänäntavaate, joka el olLut hänen omansa. Henry lla1entln al-
koi klrJoittae.
1g5O hän tul.ee ParltglL^B llman yai noa Ja rabaa. Hän kulkee Bit-kln katuJa Ja punnaa ruokalle&. Toietnaan hän tekee työtä päivåia
keksi. Dlälkälscn, uutta ounel.lleen mlehen vaelluksesta ynpäri B&&s-
teieta Pariisla kertoo hänen ealkoigteokssrsa Kravun käåiotöpi.iri.
So on tarlna väJ.inpltänättönlea ihmisten kul.JeskeluEta rapplokult-
tutuln onkaloisga. Mlller kuvaa Länslnalgen kulttuurin mädännäi-
syyttä, mutta häln et kaplnoli håin suorastaan yllyttää kapinaanl
ltiLler väittää, että bänen kaptnansa et ole tietolsta, håin kiel-
tää rastustavanaa vastueta^mleen ilosta.
ttiller piretoo sekguealltabuJa Ja karJunr naailmanr rappiota hyny
buuIllla, tietystl. Kun Kravun kääntöpllrl oli julkaistu, aensorit
kautta anglo-a,nerikkalalsen naallnan valpastuivat. ltilleriltä kie]-
lettitn pääey Erglantlln, satamaviranonaiset pitivät häntä turva-
sällöasä Je palauttlvat Banskaan ceureavalla Iaivalla. lluti.a Hil-
ler el tunne käsltettä epätoi.vo. Kravun käiintöpiirin aluesa hän
klrjolttaa: trl{inulla e1 oIe rahaa, e1 resurseeja, el tolveita. l{1-
nä olen naallnan onnellisin thnlnea, tr

Kravrrn kåiåintöpiiriä aeurasivat lrtusta kevät, Kauriin kääntöpliri,,
matkakirja Marussln kolosei, Ilnastoitu palnaJainen, Hiljaiseloa
Cllchyssä Ja trilogla Ruusulnea, rletilraaulitsenlnen, Johon kuuLu-
vat teokset Sexus, Plexua ja l[exus. ]Iiller on kirjoittanut nyös
muutamia e g sea]rokoelmie.

AnarklstJ. Enma Goldman opettl nuorelle Henry Mil}er111e anarkismi.n
aakkoset, kuinaklvenä yksiliin eMoton vapaus. rrKaikki. on sa1l1ttua
kunhän se Johtaa ekgtaaeiin.rr Goldmanln väIityksellä perehtyi ken-
ties merklttävlmpään oppl-lsäänsä Niet,zschesn. Sitten tulivat Berg-
son, Ilostojevekl, ruhtLnas Kropotkin, Thoreau, Strladberg, Ifhtt-
man, Spengler, Rlmbaud. ja Hamsun, jopa thomae Mann, jonka hänr myö-
heunln leinael pelkäksi eepittelljäkri. §uorsna Mlller toivolr €t-
tä h&inestä tullsl' d,ostoJevskl. $ltten hän tajusi, ettei 1900-1uvun
särkyneitä eieLuja vol kuvata samalla tavallä kuin 18o0-J.uvun th-
mlslä, s111ä me olemue pltemmällä degeneraatiossa (kuvitelkaa vaik-
ka Picassoa 1800-1uvu11e).

\> i ,-!,/

l_U

L
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Moraalin puolesta Mil1er on rlnuastettavissa Gidehen Ja Camusj'in.
Mutta Miller on optimisti; htin tiedostaa ny{ytllmtaen vastuuttoorrl-
ää" ja tunteettoniruden sai,ralle !?paa kuln edellieet' nutta eroaa
Uåi"ia sii.-nä, ettei ala surkutellä naailnan tilaa, . päin vaetoin:
irr1-Uifter åuorastaan riemuitsi aavistelenistaan tuleviata katas-
tiäfeista. Millerin mielestä kulttuurimme ihmlnen on valmie murbaa-
;;a" parnaan ystävänsä, jos valn vä}ttää kinuijorlturni.sen. |(1t-m?a-
ii*" än tavoittanat.tomisåa, kun oa vain uutisla ja puol9ö9hJelmia'
ei nikään tunnu enää miltään. Siksi lraaoe on tärkeä. §iksi Vallarr-
kgmous on tärkeä. Ja Mlll.€tr or vallankumoukeensa tehnyt ef{} pel-
XaJtaii" odottanut eitä. Hänen löeansa on pitää hauskaa maailmaasa
;;";ähaä-liuolema aJattomutden aspektisaa. Hän syntyy ja kuolee Jat-
kuvastl.
Sosialienigte Mi1ler ei palJon puhu, vthjailee vai.n. Ehkä henkilö-
b.ahrno tohtori Krouskl tilastoineeu on jonkinlainen naailmanparan-
tajan pilakuva. Kronskilla on pakonoualnen tarve sellttää jokatJri-
nen lauakausl, paniikkl, tulva ja vallankunsue.,Keikki ilntöt tar-
viteevat tohtori Kronskln dlagnöosini hän on suunnlltaan kromin
Ja pernanganaatin täbden, koska rSaksa ehkä, tai Romania oli osta-
nut" varaetot tyhiikei nlistä tai Joetakln muusta, mikä teki leik-
kaamisen vaikeaksi neuvostoarmeijan kirurgeille kun suurl päivä
koi-ttir. Kronskin alltuinen painajainen on se, että maailma kulkee
kulkuaan ilman hänen analyysiaankin. Omaeta elä,mästään Kronski ei
puhu. Hän suunarittelee Ihmiskunnan Uutta Tasavaltaa Ja panee asi-
oita kuntoon Afrikaeea, Guadalupessa ja §ingaporessa, mutta onaa
pikku pesäänoä hän ei pyety pitåimään puhtaana syöpäläisiEtä.' Ja
Knonsi(i _kadehtii Henryä, koska tä1lä el o1e huolia. Kronekl kier-
tää ajatukgissaan ynpäri maapalloa, mutta yksi pieni pahainen ma&n-
kolkka on hänelle täydellisesti tuntematon, nimlttäj.n oma ttse.
Yleeneä Mllleri.n henkllöhahnot ovat vastuuttonia llonpitäjiä vail-
1a sen suurempaa kunniantrlmoa. llonella heistä on kuitenkin omat in-
tohlmonsa, IDI0SYNK&ASIANSA niln kuin Miller asian ilmaisee. Bohee-
mielä.män kuvauksesta e1 eiltl ole kysymya. Mil1er on enemmäa kadun-
mies kuin taiteilija. Hän ei olkeastaan ole lrlrjaillja. Hän on ka-
dunkulmissa lörpötteli jä.

Henry MilLerin klelellistä improvlsaatiota on verrattu Jazzmuslik-
kiXn. Millerin tekstl on loogisen epäloogista, Hän on aLituiseen
ristiriltainen ja kaatuilee sanojenca takana, koska mikään maåi1-
masga ej, olo varmaa eiirä Bysyvää. Mll1er on nal.iivt emplristi: rtfsl-
märtäminen ei o1e mysteeriin tunkeutumieta, vaan vastaanottamista,
autuaallista elämistä siiraä, sen kanesa, sen lävltee ja gen tur-
virl.rr Hänen ääretön Ja tlnkimätön individualisminsa ei tletenkään
tee häneatä Ju.ualaa, mutta on omlaan passittamaan Jumalia työttö-
myyskortistoon. Tällaisia millereitä tarvittalsiin aina elämän
vappumarseiln, jossa niln moni liikuttaa jalkojaan tietäiruättä oi-
keastaan mlksi.

Eräistä aelatied.oista k1ltän Jännityskirjailija J.0. Mäkistä (nyk.
oiinpaikka tuntematon) .

C ?roH
I irno lappalainen
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Vott iovotton erity isessö su ojetu ksesso

KUUTUMTSIA KAINIruN KORVE§TA

Massamittaista euomalalsta työttömyyttä on yritetty peitellä mitä
erllaisimmilLa tempuilla. Vanhemmalle väel}e, työeeä karastunei.lle,
ei vol tarjoilJ.a ihan nitä tahanga. Mutta nuorisotyöttönyyteen on
Iöydetty rrkei.norr, jolla lyhyessä ajassa kaunistellaan kortiotoja.
Tåinä rtkelnorr on puollpäivätyölliståi"mlnen.

Aluksi aJatus tuntuu kauniilta; onhan se parenpi krL:ln työttönyys, on
edes Jotain! !{utta pitenmälLe mietittynä herää ilkeltä kysymykslä;
Mltärkun määräaika on ohi? Mitä tehdä vilkon toisell"a puollskoIla?
0nko puolipälvälnen edes sosiaalisesti thminen? Minkälainen suhtau-
tuninen työhOn kehittyy puollpäivähomnissa? Kuinka monta kiusal,lls-
ta Iähetystöä Ja vaatimusta valtiovalta näilIä armopaloilla välttää?

Sotkamo on tavallinea suomalainen keekiguurj. kunta. Työttömyys on
suurl, vaikkei huippuluokkaa Kalnuussa. Mutta nuoria riittää tää11ä-
kin y1}ln kylIln kortistoon. Sotkanoakin kunta on käyttåinyt hyviik-
§een valtion puolipäivärahoja. Osa näin rrtyöllistetyistärr työskente-
lee §otkamon kirjastossa. Käytämne tilalsuutta hyväksi ja tutustumnc
eekä puolipäiväisen tode[lsuuteen että kirjastoalan koulutusnäky-
mlin, joita tässä tilanteesga heijastuu alnakin epäluulolsen sr-opie-
kelijan alvoihln.
NYT ON [YÖYO$,IAA: i .

Sotkamon pääkirjastosea on viiue syksyotä lähtien ol1ut melkein ruh-
tinaallisästl työvolmaa (siis kirjästojen mittapuun mukaant); no!-
maalien neljän päätoimisen lisäksi on ollut y1i puoleu tusinaa puo-
lipälväistä apulaieta. Ivlitä tämä on merkinnyt kirjaston kannaltq,
kir.iastonhoita.ia UIIa-Riikka SAE0?

fron tietysti hyvä, että työvoinaa on näinkin runsaa§,sti. Nyt
pystyy tekenään paljon sellaösia töitä, Jotka ovat jääneet klL-
reen takia rästlin. Mutta ei tätä työvoi.naa siltl vielä liikaa
oletT

Ontro uusien apuf.aist ?

rrEi varstnaisesti. P1utta kun heitä on tullut väJrän erl aikolna,
on jouduttu moneen kertaan käymään 1äpi sa.moja asloita, Työhön-
opastus on pyritty järjestänään tavallisen toininnan ohessa.
Mitään varsinalsta koulutusta ei oIe pystytty järjestämään.tl

Jos itse saisit valita. ottaisitko mleluummln vähemmäntl\rP å I/lJg Er§-.4'f).1, Y YGa.&-l tlcr9, \ mutta
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"töiden järJeståimisen kannalta ol1si parenpi., jos ylimäärälset
työntekijät ollsivat kokopäiväj.siä. Nyt kun tyttöJä on näinkin
monta, työvuoroJen Järjestelyt ovat melko monimutkaigla. rl

nrrttaiifei sitten kfr -

Aiaakaan vaklnalaen honkilökunnan kohdatla tilanne ei saisl B€n-
nä tåihåin Buurltaan. Tilapäistyövoinan kohdall.a asia on hlenan
toiaeu. fyömnebän vaikeutuu jatkuvasti, vaetuu Ja velvolLisuu-
det kasvavat. 56 asettaa koulutuksslLekln plkemninkln 114ävaaa
timuksi&. tr

MrrÄ !,{rEr,EÄ oqÅT. qYTpI Jtqs
hrolipälvåiklrjaatoapulaiset on palkettu nääräajakel (nykyiset Eaalat
olla ttiisga töufoXunn 51 . Bäiväii,n saahka) ja tarkoitus otrr ettei 8a-
nat pääee uudestaanr, va&n t[lalle otetaan sykey}lä ugqil_(Jos tä^nä
homnä vi.elä eyksyllä pyörit). 811 periaattaena on nahdolllsotsnsr Bo-
nelle pikku ripaus tybn iloa. KirJastoesa tästä et tletenkä1in plde-
tä. Xutta annetaanpa Jo Buunvuoro itse |tuhreillerr e1l puollpälvätyöl-
llstetyille kirJastoapuLaisilLe.

uarjo NrsKAmNr ZO-vuoti.aEr valmlstunut nerkonomikci 1978' 0lLut erl-
ffi-tu1oaer11a1gissamyyntttö1asäi9.panrin1al.neoE48.tol1a. iuf tut Sotkenron ki.rjastoon tätcakuussa 1978- työnvälltykoen kaut-
ta. palkka on 12r55 nk,/t eIl bruttopalkka kuukaudesca n..1000;-p [yö-
aika on JiirJestetty eiten, että Uarjo on naanantaina ja tlietalna
töissä 8-tuätia Ja- 4 tuntia vuorotellen keekiviikköna_ ja. lauantaina.
vapaapäiville el-oIe Löytynyt muuta työtä. tarjolla olisi mn. hyvä
konekirjoltuataito Ja BalJon työbaluJa.

An.ja KO1{KA, 23-vuotiaer valmlstunut LaEtentarhanopettaJakei 1?77 : 01-
f[f[6:IfiiF[o- Ja markkinotntttehtäviasä, konepuuggppäne ( t ) r lelkki-
kenttäohjaaJanä, nukketeattarln vetäJEinä- JlG, §ullut Sotkanon Etrjas-
toon 5o äariaskuuasa 1977, puollpätvåieekåi aykeyatä 1978. PaLkka on
1O2OrI kuukaudeiga. AnJa iretae yop&&-&ikoina mm. nukketsatterltolmin-
taa, 

-nutta varglnatgta-koulutusta vastaav&s työtä el olo.

rlVakj.naiset ovat meitä opastaneet töihin, ei kukaan erityl§ep-uln. tölhin on oppinut lählnnä kyselenällä Ja oltton tietenkin
käytännösBä. rf

tttyö on koostunut pääastassa näistä rutiinitehtävj.stä. Tralnaus-ta Ja byllyttä,nigtä. Yaj,n poikkeustapaukslsca Jotain nuuta, vä-
häa vaativa^npaa. r'

rrEl täseä tarpeekel pääse tutugtumaan kirjastotyön arl puoliin.
Slvusta vol tietenkin seutata ja yrittää oppia... Kyllä täi"mä
työ saisl ol1a nonlpuolieenpaa. Näin ei. ainåkaan ole edellytyk-
siä kehtttyä tässä työasä eteenpäin.'l
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Mutta tietysti, kun vaihtoehtona on täydellinen työttömyJrg.ro
onhan tämäkin seatäärr työtä. Mutta muuten ei...Vaisinkiir- näirnä
turhat- pakkolomapäivät larmittavat. Palkka Jää väkisin piene6
mä}si kuin eslm. perheellisen työttömyyakorvaus. Ei tonäiua
kuussg eIä. rl

rrOnneksi tåir? t{ö eentään Jotenkin slvuaa kou}utustarrvaikkei
§uoranalsestl slta vastaakäan. Ky11ä tääIlä kirjastoååa urielel-lään ol.r. mleluunmin kuin esim. kilnnanvj.rastossa'ione[ir;oiita-jana. Tää1Iä eaa olla ihmieten kanesa tekenisissä. rr -

$Sitä saattaiei lähteä vaikka kirjastoalatrIe, jos uudelleenkou-lutukseen ryhtyisi. rr '

Tytöt eivät suurenntn valittele, mutta siltikään ei käy kateeksi, Jo-
k4inenr joka on ietunut 6 tuntla kortittamaasa palautettua kirjavuor-ta maanantaine, tietfä mitä on oJ.Ia puolipälväinen klrjaetoapu. Kunlnalle tällaineg työllieyyspolltiikka on helppo tapa silstiä lukemia,
muttä enenmän kuin valtion tasoLla näkyvät myös ongelnat; kaikki& ha-
lukkaita ei Byetytä edes puolityö1liståimään Ja lyhyehköt työIlistä-
misjaksot eivät Juurlkaan rauholta pltkään työttönänä ollutta. Mi*
tään todellisia ratkaisuja tåi^mä tälLainen ei tuo työttömille sen pa-
remmin kuin kunnallskaano

ONKO T].\MÄ KIRJASTOAIJANKII{ KOUIJUTUKSENKIN SIruNTA?

Pahoja- kuvitelmia kehittyy, kun ktrjastosaa katselee valtion työlli-
gYJrstuhernrksla. Ky1lä- tässä aivan varmastl eaad,aan kokemuksia, Joi-den nukaan kirjaetoapulainen el otkeastaan tarvitee lainkaan köuiu-
tusta, _mitä ny! f9hJa11e nerkonomin tns. paperit. Jos halutaan, täs-tä vold,aan vetägi hyvln. epätIyttäviä Johtopäätöksiä, nimittätn jonkln-
asteieen ninlmikoulutuksen suuntaan. Onhan kokemusta Jo nytkin, kesä-ylioplstojen yn. poikkeuekoulutusten pikakumssituksesta.

KyI1ä me tarvitsenme kirjastoalalla pa1Jon lleää työvoimaa, mutta el
missään tapauksesria minimikoulutettua robottltyövoimaa, loife voldaansitäpaitsl" maksaa eikamaisen huonoJa palkkoja, kirjastomittapuunkln
mukaan. Minimikoulutuhsesta kärsil sekä kirjasto etta tyOntekljä, asi-
akkalsta puhunattakaan. Kun ei o1e koulutuksen osoitta^nia naköålö;a,
on vaikea väIttää passilvisuutta ja turhautumi,sta. KirJasto taas kar-sii jokaisesta työntektjäetä, joka ei o1e innostunut. fosiasiaasahanvlelä nlin monet paIvelut ovat mahdollisia alnoastaan kirjaototyön-
teki j öiden kutsunugasenteen angiosta.

Ei kai tarkoituksena o1e etsiä vain lyhintä tietä väkeä ATK*vslokynänviilettäj:.ksi? JossaLn toimistojen syvyyksioeä laeku.konetta näpräävä
suoritebyrokraattl äityy helpostl sellaiseen ratkaisuun, jossar parin
kirJastotirehtöörin alais&na on minimlmäärä näitä valokynärobotteJa.
Kirjasto toimii, kun suoritehinta on alhainen. Niin se käy. Hul hai.
Kirjastotyöntekl jöiden tbhtävten ahdnE. .onjautuninen on vaaralllsta,
koska se sieältää kirjastoJen yhtelekunnallieesti aktilvin reoltn
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kieltåimlsen. Eihän ole helppoa tuntea vastuuta kirJaston aineieton
vakutuksista, jos aj.noana tehtävänä on huolehtia kirjoJen luirtavasta
virrasta sisään Ja uloe" Teknj,nen vqstuu on helppo opettaa, mutta laa-
jempl sisäI1ö11Inen suhde työhön on pltempialkalnen honma. llugkin sii-
hen kauppaopistoisea ehdltään perehtyä.

Lenuaako tuore naall pirunkuvien jäljiltä? tolvottavasti,. Bihän kou-
lutustllanteemme vrelö ole tässä janaesa. Mutta huoleatuttavan moaet
merkit vilttovat ta-Eät euuntaan. åmne vol Luottaa siihen, että ket-
käåin muut ymmärtäieivät hyvlnkoulutettuJen laaJa-alaieten kirJaoto-
työntekljöld,en tarpeen ktrJastoissa. BahhalaEkevien kunnanlsien than-
nekirJastossa lainataan palJon Ja puhutaan vähän. Siinä thanneklrJas-
tossa ei kaivata kirjaototyöntekljölden Ja aol.akkaiden suhd,etta.

Eihäin kukaan klrJastolhmtnen tällaista tayoittele... Mutta ketkä päät-
tävät koulutuksenue tavoltteieta? työttörsyyden kuetannukselle oa kel-
noteltu erurenkin. Miten me pidäune keinotteliJat kirjaatoJen ul.kopuo-
lel1a ?

Helkkl Poroila

OLI NIINKU BI LE€T
Yo.IALoLLÅ I

EtKÄ, t/rtrÄAN ALLÅRI I'

KAMAA. ä /v,IUT I,1 nM I+(6ET
JÄI F}IfT'1AAN ..C



30

Erao Paasillnna, siperialainen estetJ.ikka. Otarra 1

Erno Paasilinrra on ålmoittanut ole*
vansa epäkirjailtja' mkä hänen kir*
j oist a;arL pitäisi laatia antiarrroste-

i}l!irä::i?*lt?*åoärx?-tltlfi"ää", #hierarkiää.rtr Y.Leen-säkään kirj o j er
paremmuus jär j estykseerl. asettarnisessa
ei kannattaisi pitää sellatsta kiirettä
lnrin nykyisin tehdään'l paitsi että urosi-
kyrnmen.en teoksla löytyy eirna vähintään
rriisi, paikoi1-leen asetetut kirj at lakk&8.-
vat askarnrttamasta, niitten sanoma tyLsytetään si1lä tavalla. Yl(§itx*
pä PaasiLinnakin on vaarassa tulla Suomen Satiirikoksi.
Syksyllä lJ-mestyrryt Siperial-ainen estetiikka ei axlna kuitenkaan ai-
hetta kovln suureen huoleen, teoksen kaikki L3 esseetä ovat täyttä
tavaraa. Tämän päi.vän maail.massa on tietysti uhkayritys lähteä kanp-
pailuun aseistuksena valn pyrkimys nähdä asiat oikein, mutta Paasi-
linna tekee tärnän yrityksen niin ehdottomasti että se väkisinktn rai.-
va"a jonkinLatsen olotilan itselleen. Tähän saakka kaikki on sil,kkaa
jääräpäisyyttä, tästä eteenpäin puhdasta voittoa.
Siperialaista estetiikkaa oi ol"e tarkoitettu kynäiIijän oppikirja.tssi,
mutta tässäkin suhteessa se on p,s111steoksia. Pari kokoelman esseetä
liittyy aiheeseen suoranaisesti, ia.niitten takia nimenomaan tätä
Paasi.linnan teosta voi suositel-ia-kirjoittajllle paremmin lnrin muita,
Muita syitä ei olekaan, si11ä koko Paa§tlinnan tuotanto on muistutta-
massa kielenkäyttäjiä miten hyvin kieltä voi käyttää, Paadilinnarr
teksti ei herpaannu koskaanl lukijoista ei ehkä voi mennä takuuseen,
Jolnr on sanonut että kirjoittajien pitäisi aina silloin tällöin Iu-
kea kehnoJa kirjoja jotta tietäisivät miten ei tule kirjoittaa (taht
tarkistaakseen etteivät kirjoita sa"nca11a tavalla). Myös hyviä kirjoja
pltäisl lukea samasta syystä, Jäljittely on aloittelijoitten helma*
s;mtejä, I&rtta hyviä klrjoja kannattaa lukea myös siitä syystä, että
niiden arnrlla oppii näkemään mlten sisältö pakottaa kielen itseään
vastaavaan muotoon, Eli niinkuin ?aasilinna sanoo: 'rEi ol-e mltään
eroa kielen ja sisäIlön väIi1lä. Kie1i on sisäl1cin ilnaaisija. Wväkieli on sisäIlon hyvä iLmalsija;"
Tästä seuraa. itseetään 6tt6 kirjoittajalla täytyy oI1a jotain sano-
ennenJanin tekninen taitu::trus on jonkin arvoista. Mutta mitä on ilsa-
noma.tr? Hankalampi kysymys kuin äkkipäätään näyttää, Sanomaa on se l{un
kirjoittajaa kiirulosta,a jokin asla. niin paljon että hän tuntee ta.r
vetta sarroå s€Ro Tämä erona kirjoittajan halulle tulla, julka,istuksi
julkisuudenkipeydestä. §anoma on subJektiivi.nen, yksitylsestä tarpees-
ta lähteyqyt, Se on sitä ain&. Tavoitta.essaan vasta,anottajan $a::oma
muuttuu enemmän tai vähernmän yleiseksi omarsuudeksi

?a.asil-irrna.n kaikkia tekste jä leimaa suuri intensiivisyys, oatrromisen
pakl<o, Asiat eivät jätä häntä rauhaan, hän tuntee vastustarnatonta
halua päästä käsiksl olennatseen ja senoa se pelkistetysti, Tämä el
ol-e aLvan sama asia kuin vp.stustaa yleistä mielipidettä, mutta käy-
tännössä ef.oa et huomaa. Näyttää siLtä että se olisi ylcsi hyvän kir-joittajan ominaisuuksista. +
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Oletteko tulleet tarkasti Iu-
keneeksi mitä opinto-oppaan
Kohdassa cl I sanotaan l ttKir-
Jastotleteen ja informatiikan
laitoksen tutEirnuä ja yhtei§-
työohjermaffiva biblio*
grafinen tebtävä tai suppea
NNIKOI SAI.,AN KIRJATffTSUUSKAT-
SAUS /aibliograf iå.tl

Miksei nnissään vaiheessa o1e
tied otettu/muistutettu (vai
muistaako joru) opiskelijoi*
ta mahcollisuudesta tehdä
ttsuppea erikoisalan xir jalli-
suuskatsausrr, vaan lcaikkialla
informoidaan vain ja aino&§*
taan bibliografisesta tehtä*
väste?

Asia on siinä mielessä vakavär
e t tä lai t oksernme orr r halus i
tai e i, maan merklttävimpiä
yhte iskunnall isten ja humanis-
tlsten alo j en uudelleenkoullJ*
tusxeskuks ia, j onlra xäytävi}1ä
hiippailee melkoinen määrä eri
erii(oisalo jen "§pesialisteiat' .
Jos l(ir j all isuuskatsausvaihto-
ehdosta tied.otettaisiin parorl-
min, saattaisivat nä"mä opiske-
11 jat hyödyntää aiempaa opi§-
Keluaan ja hyötyä olisi myös
koko a1allemme. Yai tuntuisiko
turhalta tai utopistiselta,
j os eriko isalo istaan ta,i h&r-
ras tulrs istaan har j o itustö itä
tekevät opiskelijat laatisivat
val isluetteloi te, i otka levi-
äisivät maamme kirjastoihin?
Kirjallisuuskatsaus olisi my0s
mielekäs I isä koulutulc§es såfil-
me , Se 1i säis i op i ske 1i i o iden
tietoja eri tieteenaloien §i-
sallostä ja saattaisi innostaa
syvernp aanxin alaan Perentymi-
ge9n.

JA T]NTä,S TåFAUS IAIqPETTA

Bibliografinen tehtävä on ai-
emmin tenty lähinnä alamme
omista lehdistä, mutta tästä
kevääs tä }äht ien opiskel i jat
ovat taistelleet IÅMPEILA
tÄlrjlÄlu -lehden vitsien ja
synttärionnittelujen kanssa.

Kenelle moisen lehden luette-
loinnista etc. on hyötyä? Opi§-
Kelij oiIle, joioen rra&timregta-
soa on laskettu? Iraitokselle,
joka on seuraavat 1 0 yuotta
naimisissa lehden kanssa, j os
aikoo saada homman loppuun?
§ampelIaI}e, joka §&a henki-
1 östölehdelleen slsällys1uet-
t elon, j o}la se tekee IVIIT Ä?

Käsit tääirserure kCI . tehtävä ei
vastaa opintovaatirnuksissa mal-
nittua tutkimuskoht&&r tosin
kylläkin yhteistyöoh j elmakoh-
tae, mutta rniks i lai toksen pi-
täisi oIla yhteistyössä juurl
Tampellan henkilcistölehdån
kanssa?

IH^t§,TQT[Åi Uskotaan, että o1-
laan aJettu metsään ja lujaa,
eikä jatketa tätä pilaa enää
tåfunän kevään jälkeen.

Mikko Kiviaho
Pätvl Kivinen
Kari Palonen

0masta 
"lajlstaan, satiirista, Paasil.inrr,a kirjoiiJ"l:,trsatlirin kir-

joittaminen eOeityttää settaista eIämänkokemusten kokonaisuutta
jä;tä;äTiirf -puiiätuu ulos, mieluimmin väkisin. Näia kiel1 on kir-
joittavan ihmiäen oma elämänkerta ja 99 onkirr vaativin edellytys.
fåiki"t".rr saiiiril<i.o on pllkkaaja, slksi håinelle ei anneta ainutta-
[ä""-"i=hettä-äri""r."i. Hänen on'tårrtavä työnsä monta vertaa muita
pää**i". siirå--;i;;å 1öyhä arkiproosa jutustelee sivutolkulla niltä
näitä, koettaa satiirl kärvata viiaen sånan Jausetta neliäl}ä- tal
mieluiten' roriieiiä:-i; Iåy"I'iä"i" ä"-äatiiiit[ö, - se l]ainefi kuiå Paa-

äiri"*", -o, 
"äi"-ti-yiyväiiren 

tästä haasteesta joka håinen kielel-leetr
asetetaan' Markku Turunen
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KUIIIUURIIAPAIITUI'IA TAMPEREEITIA 30..3. - 1 .4,L979

hrnainen Kamnel on kailcille pohjoj.shämä*
1äi sIl} e . nuorlll'e avo in kulttuurlkil.pat-
lu.. Kilpailut§istä koottu näyttely on
nähtävir,eä Ke skustalolla 30 . 3-1 . 4 .
Eisäksi orr, järj est etty keskust eluti*
laisuuksla seuraavista aiheista I

flm
EVNnIN€N7 

NhNN€L
HarrastajalcirjoittaJatapaamlnen 31.3" KLo 13,00 Eeskustalo,
Nuoriso Ja rnrsiikkilehdet 3I.3, K1o 15.00 Stnpultlha
RunoiLljamatinea 1.,4. K1o 10.00 Simpukka
SuomaLaisen elokuvan huomem 1.4. Klo 13.0O Simpukka

VIERAS

Suomen ja Neuvostoliiton väl-isessä tieteeLListe}arisen yhteistyö-
komltgml 

. lieteellisten kirjastoJen ja informaatiopalvä1uJen -

asiantunt i j avaiht o -o hj _elmas s a vi eraile e huht ikuussä kir j aåt ot i e-teen ja informatiikan laitoksella neuvostoliittolainen äsiantun-tiJl VINITIIstä. Vieras luennoi informatlikan tutkimuk""n';rky:
vaiheesta Neuvostoliitossa sekä esittelee VINITI:n tiedonfaLAä-tuotantoa tiistaina 10.4.79 klo ]7-ZO luentosalissa VIfI.Esityskielenä on engLanti.

POST!PUSSI
'Ei saa sensuroi-da.

I

l---" Asiasana i/?9 - cf,-i-tyraiiäsräI--fähest$irl* sitä -.* _ _-

I sekavin tr.rntein e.. mitenkähän ne nyt ilman minua ...
BAI{G! Parenpi se o1i! Selallin edestakaisin ...

VIN lTl : st ä

Jatkuvia iloisia yllätyksiä o e loistavia valokuvia o o.

hm, otsikkoshablunoinnissa vielä parantamisen varaa ...
mutta lehti oa loistava! Missä kul-kee aineJåtrJeetön

taistelevan äänenkannattaJan kehityksen yläraja ?

( KehuJa emree koskaan sensuroir Ja sitä paitsi vlka oI't sab-lunoissa. Kiitos slnulLe,lteittri, tiLatäan Lisäe juttujataas joskus. Ioim, huou.)
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J OTTA J AKSAISIMME OPISKELLA

uÄyrrErY

Tampereen taidemuseo
-1.4. Kantaryhmä, ma;r,lauksla Ja veistoksia

5.4.-29.4. Juhani RiekkoLa, valokuvia rnrosiLta L954-79
Björn Nyman, maalauksia

4,5,-27 .5. Pohjoismaisia satukirjakuvituksia

T?mpereen nykytaiteen m\rseo
taideteollisuusyhdi.stys Snteri 20 vuotta

).{.-L.j. 0rafilkkaa DDR:n pohJoisosista
4,5.- Ka1evi Luodemaa. Nä§piä Ja tiLanteita Espanjasta.

Reprografiikkaa
4,5.- Jan Groth. Norjalais-tanekalaisen taltellijan gobeLiineja
4,5.- 12 tamperelaista talteilijaa
Sara Hildenin taiiLermrseo

rr 'avajaisnäyttely

ON§ERTI

Tampereen kauptmsinorkesteri (yliopiston iuhLasallssa)
ZT-IE:T Hongistoa, MadetoJaa ja Beethovenia joht. Paavo Rautio

solist. Gothonirpiano - Arai, vlul-u - Kimanen, se1lo
6-7.4. Takemitsua, Matsudairaa, Brahmsia joht. Paavo Rautlo

solisti.na Tateno, piano
2A-21.4. Järnefelt, Lqoncavallo, Gor.rnocl, Vercli, Rossini ia

Meriläinen joht. Paavo Rautlo, solisti Hynninen, lau1u
7-'l-L2.5. Sibeliusl [shaikovski, Brahms Joht. Jussi Ja]as

solistina luolajan-Mikko3-a, viulu
Ylionnilastalolla
re (ei alvan varma )
11.4. Pori. Big Band
L9.4. ?en lee

Sunnuntaisin klo 20 Pirkanmaalaisia yhtyeitä PIIsllIn
illoissa

rERIT

6.4. AIIAA-teqtteriq Solveigin laulu (esitys Sarapolassa)
7.4. -vierailee Teatterimontus§a

esitteen Seft-fälssin lt{aiat'n
Oman Tlioppilast eat t erinnme näyt ö ksistä ki inno str:ne et seuratkoot
tarkkaavai s ina ilmo ituksia,
llanssiteatteri Polarista kiinnostuneet tehkööt samoin.

esitetaanec1e11een01seninnäyte1mää|lVa,nGogh

Tampereen Työväea Teatterissa nili. 3

Vallejol Säätiö Rasputln: Mummo
Tsehovt . Vanja-eno Enquist I Miesvihaajat

fässä vain valikoiden ensiksi mieleen tulleet. Mulstakaapa vielä
,sunnuntain Kulttuurikuppilat yo-ta1oI1a sekä samassa paikassa 25.3.
ia !.4. klo 17 esitettävät elokuvan klassikot. DDR:n elokuvaviikko
ön 4.-8.4.r jolloin esltetäiå"n rnm. Horst Seemanin Beethov€rl - päi-
viä eräästä e1ämLtstä1 esit;.rkset elokuvateatteri l{ämeessä klo 16.15




