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SOLMURUOSKAN

SIVALLUKSET

Tuulo Hoovisto:
pea-alalstuninen. 24,.4. pid.etyssä,
tutkintosääntöä käsitelleessä opet-
tajien ja opiskelijoiden kokoukses-
sa väärrneltiin ja käänneltiin kou-
lutusohjelmanme aineopintoja, har-joittelua Ja syventäviä opintoja -
mutta vaikka miten yritettiin, ei
nykyi. sea aineyhd.i st elmätutkinnon
tasoisia (1+cL+a+a tai .,. ) opinto-
vaatimuksla saatu sopimaan 160
opintovlikkoon. Päinvastoin, p.+kp-
raJa nerkitsee §IWAINEIDEN MAARÄN
PUTOAMISTA YHIEEN (: ) el1ei tyycly-
tä vain alkeispenrstietoihin kah-
degta. Iraudatur-tasoinen perehty*
minen sinraineereen käy tyystin
mahdottomaksi. Opiskelun vapauc
siis kapenee, koulutuksemme moni-
puolisuus kapenee. Ja mikä on tä-
män seuraus aJatellen maan mitas-
sa alamme koulutusta?

Tänä antaa vettä myllyyn Ta.mpereen
koulutuksen epäilijöil-le ja poik-
keuskoulutuksen kannattaj i}le
meidän koulutuksemme ei näin uudie-
tettuna vastaisi lnrin kapeisiin
vaatj-muksiin. Tä1Iä pemsteella
mainittu kokous Iähetti lausuruxos-
saarl tiedelmnnal-le myös mitä va.Ica-
viurnan kantansa 150 opintoviikon
tumiolli suude sta tie te ellisyyct enja kunnon opetuksen tavoitteille.
Toiseksi syntyi ajatus, että lai-
tos tekisi Laajan kannaoton koko
alamme koulutuksesta, Siinä tulee
olla selvitys ja arvio nykytilan-
teesta sekä suuntavlivoJa tulevat-
suuteen. Päätettiin qyös pyytää
tietlehrntaa ja koko yliopistoa tu-
lemaan kannan taakse ja tuntemaan
näin oman vastuunsa ainutlaatuisen
opinalamme kohtalosta. Irienevät
myös aatteelLiset järJestöt saata-
vissa mukaan. Kyseessä on laajin
aloite aiheesta pitkiin aikoihin.
nyt on pantava töpinäksi er:nen ke-
sää.

Kirjasto- Ja infomaatioalan
koulutusta annetaan Suomessa
nitä moninaisimmissa palkois-
sa ja monentasoisesti. Korkea-
kouluopetusta annetaan melclän.
laitoksemme { Jossa ainoastaan
voj- suorittaa loppututkintoja)
IisäksL Svenska soeia-L- och
kommunalhögskolanissa ja ÅUo
A}<aclemissa; Teknllliseen Kor-
kealcouluun: Otaniemeen on tuLos-
sa valrinainen lehtoraatti in-
f ormaatiopalvelulnrs se j a var-
ten (elIel sitten HY kaappaa
tätä ns tied.otusopin Iaj-toksel-
i\leen); qyös useat kesäyliopls-
tot ovat vuosittai.n antaneet
approbatur- ja cI-opetueta.
Keskiasteen eLi klrjastoapu-
laisten koulutus on Luku sinän-
sä.

Meidän laitoksel}amme on kor-
keimpana opi.natrj ona painavin
vastuu opetul<sesta, tutkinuk-
sesta kokonaan. Synkkä totuus
kuitenkin on, että laltoksen-
me on vilme aikoihin asti suh-
tautunut muualla annettavaan
opetukseen hyvia suvaitsevai-
sesti. ja niin avaramlelisesti.,
että opetuksen tason systemaat-
tisesta kontrollista ei voi pu-
hua.

Ainoa kestävä tulevaisuudennä-
kymä koulutuksellemme ja eten-
kin tutkimukselle on Tampereen
koulutuksen kehittäminen. Eo-
täs sittetr? Mitä oleva reaali-
todellisuus ja tulevat sulmni-
telnat käytännössä nerkitsevät
tänän tavoitteen toteutuniselle?

Lai.toksen resurssien lisäEiminen
on ensisijaista sotlcun selvit-
tämiseksi.. Toinen uhkaava peik-
ko oa tutkinnonuuilistukeen, fSO
opiatoviikon, rukanaan tuoma
koulutuksen supistuninen ja ka-
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Vaikka rahat ovat Iähes loppu-
neet, eikä kesätöistä ole var-
maa tietoa, on nElin viidentenä
absoluuttisen kurj istusisen
keväänii jo niin harjaantrrnut,
että kykenee näistä maalllsista
huolimatta nautiskeLemaan ke-
sän Iähest;ruisestä. Koska vuo-
si on allekirjoittaneeLle o1*
Lut työllistävä mutta toisaaL-
ta odottamattoman(Xin) antoisa
aine järi estötyössä, tuottaa
UDK:n kevätretki KintuLammelle
:..2. -L3.5. saatanallista nau-

tintoa jo pe}kkänä ajatuksena.
Se on nilnko piste i:n päälle.
KesäIlä on taas eIämisen paino-
piste toisin siJoittunut, hy-
vässä lytyssä menee vähävarai-
seen lukemiseen koko kesä . !.
Makeat mansikat vaan kaikille

;
', i-t.t't'dl' 1 
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TALVI TULEE

MUTTA UDK

JOUTUISASTI

EHTII ENSIN

z f ,atu< /9. oo
/921fÅ.ö0tqa-?r),enaZlzi-rtatl-*fuÅa(R//a/ma/??a/
@,
k//ruq.

Asiasana-lehd'en otsikoissa ilmenneistä kirosanoista vastaavain ja ainoastaan lehd.en toimitus.
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HARJOITTELU ON HIEKKAA
E*Äs TERRAT{ sE gsrma vAI,uA rÄsrsnÄ

Tllanteessa on jotain tuttua,
opiskelljat ovat Iährlössä har-
joittelemaan, vaikeudet ja se-
kavuudet sekä harjoittelijan et-
tä kirjastojen osal-ta ovat suu-
rin piirteln tiedossä - mutta
missä vilpyy muutos ?

Mlten se juttu oikein menai(ään ?
Pahlmmat kiusathan olivat har-
j olttelun epätasasisuus, ni-in
harjoittelun tason kuln palkan-
kin puolesta ja ylelnen epätie-
toisuus slitä, mlkä harjoitte-
lun paikka on, mitä sen pitäisi
antaa opi-skelijal1e. Kysymys
liittyy kiinteästl koko opetuk-
seen; oplskelemmeko rff;.ktojarl
vai asloi-den ymmärtämistä laa-
juudessaan, har joittelemmeko
osa osalta rutlineja val ttfqt-
kimmekotr kirjastolaitosta ympä-
ristönsä osana.

','astuu vastausten etsimlsestä
em. kysymyksiin ja koko harjoit-
telun organisolmisesta on edel-
leenkin rempallaan. Harjoittefu-
kirjastot (yfelset selIåiset)
vali-tsee kouluhallitus, mutta
nykyisessä tilanteessa ei iI-
meisesti karsintaa paljon suo-
rlteta vaan jokainen halukas
saa harjoittelukirjaston oikeu-
den rilppumatta kirjaston ta-
sosta. Kouluhallituksen kirjas-
totoimiston velvolllsuudeksl on
kirjattu harjoitteluasian käsit-
te1y, mutta tuon kirjauksen 11-
säksi muuta ei olekaan taPahtu-
nut. Vallttelevat rahaPulaat
sie]Iähän el räsi tettä vaPaaeh-
toi-styövoima tunneta. Kirjasto-
tieteen ja lnformatllkan laitos
ei o1e pystynyt kantamaan asias-
ta vastuuta, vaikka sillehän se
ennen muuta kuuluisi (mikä}i har
joittelu katsotaan osaksi oPis-
kelua). Laitos on ry11äkin Pa.-
rilnklln otteeseen palkannut ih-
rnisen selvittämään kYsymystä,
mutta tämä ei tunnu riittävän.

IIDK on em. syistä johtuen perin-
teisesti hoitanut harjoittelu-
asiaa eli hoitaminen on 1ähinnä
jäänyt harjoittelupaikoista tie-
dottamlseksi ja muiden osapuol-
ten huomion kiinnlttämiseksi
harjoittelun sisältöön. Koko-
nalsvastuilta ei yksin opiskell-
joi11e voltia sälyttää (t<yltafran
me hommia teernme, mutta mahdol-
lisuutemrne ovat rajalliset) .

Tilanne on nyt slis sama, mlkä
§e on jo pitkään ollut. Seiso-
vaan veteen on saatu poreita,
mutta kunnon pyörre puuttuu :

Jotain on sentään tapahtunut. 
\

Ilaltoksella on saatu aikaan Juon-
nos/rehitelmä harjoittelun ta-
voltteid.en ja sisällön määritte-
1yksi. farkoltuksena on rakentaa
yh:cenälset ohjeet , si11ä nykyl-
nen harjoittelijan työkirja ei
ohjaa muuhun kuin nlrnikirjoltus-
ten keräilyyn. Luonnos, jonka
päätekijä on K. Järvelin, ei o1e
tarkoitettukaan nielai stavaksl
sellaisenaan vaan Iählnnä kes-
kustelun pohjaksi ko. paperi-
nlvaskaa ej- vaan ole käsitelty
yhtään missään.

J
)
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luonnoksen s1säl1östä

Harjoittelun tavoitteeksl on ase-
te ttu opiskeli jan perehd.yttäml-
nen kirjasto- tra/tai informaatlo-
palveluyks ikö iden toimintaympä-
ristäön, käyttöön, työ- ja toi-
mintamuotoihln sekä hallintoon
ja suunnitteluun. Lrähtökohtana
on s€r että opiskelijan tuLee saa
saada kokonaisniikemys harj oitte-
luklr j asto sta to lmlntaympäristön-
sä osana, ja että hän kykenee
myös tarkastelemaan nykyistä to1-
mintaa tästä vinkkelistä.
Perlaatteena harjoittol-ussa tu-
lee o}I,a se, että harjoittelu orr
osa opiskelua, joka valn poik-
kerrksellisesti suoritetaan rtken-
tä11ätr , ia har;oittelun on mak-
settava palkca, joka turvaa toi-
meentulon. Kirjaston kannalta
harjolttelu on osa tulevan kir-
jastonholtaja- ja lnformaatikko-
polven kasvattamista, joten pää-
asiana el saa o11a harjoltteli-
jasta tässä ja nyt saatava hyöty.
Har;olttelijan kannalta aika on
olemassaolevan käytännön kriit-
tistä tarkastelua. Toisaalta to1-
sesta ympärlstöstä, perlaatteessa
tleteellisen opiskelun piiristä
tulevat opiskelljat saattavat
nähdä käytännön järjestelyn rrkirk
kaamminrf kuin asiolta juuri tie-
tyllä tavalla hoitamaan tottuneet
0matolmisuudesta ja kriittls,;g eä
.eui:tautumisesta annettu palaute
saattaa oI1a kirjastollekin hyc,-
d.yksi.

AAUUUF{Å
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t
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Itse ohjelma tullsi olemaan
ylelsohjg, joka asettaisi 1aa-
tuvaatimukset ja jota sitten
voltaisiin joustavasti muokata
sekä harjoittelupaikan luon-
teen että harJoittelijan luon-
teen e1i kiinnostuksen mukaan.

lltolrngks?n, mukaan hari olttelu
.'laKaantu].si:

e].no-

tuurlpalvelut ja niid,en
kult-

käyttö
- kirjaston käyttö.

. Harjoltteluyksikön .ia kehvs-
suun-

ja suunnittelun

2. Aineiston käyttöönsaatto::lrok
työvalheet, jo1la kirjaston
kirja- yms. kokoeknat muodos-
tetaan - rutlineihln on tutus-
tuttava vaan ei juututtava, pää-
huomio eri työvalheiden merki-
tykseen ja ongelmallisuuteen.
1. Palvelumuodot: kirjaston tolp
@-mahäottlsuuk--sien hahmottaminen, pääpaino
taaskln,<äytännön arvlolnniBsa.

kulku.

Ainoastaan kohta 1. poikkeaa ny-
kyisestä, mutta eri valheiden
yksityiskohtaista slsättöä jajärjestystä tulisl miettlä har-joittelun loogisen etenemisen
kannalta.

JA KON VIHEIN PAJ4§€J€

ffi,ffi$r,^ffi

,_ Hef joitteluykslkön toirninta-
mpärlstöön ia öön pereh-

nlo
nittelu: vmmär

%vkokonaiskenttä
rextav



Harj oitteluraportti
Harjoittelusta on ehdotettu laa-
dittavaksl erl]Iinen raporttit
joka olisi suhteelllsen vapaamuo
tolnen kartoltus ja arvio har-
j olttelupaikasta. Raportolntiin
suuntautuminen auttaisi opiske-
1i jaa kokonaisuud en mieltäimises-
sä, sen antama palaute voisi o1-
1a hyödyksl ja opiksi klrjastol-
Ie ja nä1tä raportteja voltai-
siin käyttää myös materiaalina
k & i opetuksessa. Tarkoltukse-
na o1isi, että harJoittelija ke-
räisl taustatietoja ja huomioi-
ta koko harjoittelun ajan, ia
itse raportti (n. 15-30 Llus-
kaa) laadittalslin myös varsi-
naisena työaikana harjolttelun
1opuks1. "

Mlten tästä 1iikkee11€...

7
Vaikka tåirnän kesän harjoittellja
lähteekin kentäLle v1elä kevein
eväin, olkoon mottonamme: pahen-
pl huono harjoittelu kuin el m1-
tään. Tässä tilanteessa on har-
joittelija itse se henrilö' joka
voi kesänsä pelastaa. Toeiasian,
että rrkailtki, jotka asioista jo-
taln tietävät, ovat 1omall-art ei
saa antaa masent,aa. Eli oma-aloit-
telnen aktiivisuus ja kyltymätön
tutklmusmatkaill j an utel 1ai suus
olkoon harjoittelun henk1.

MI

Heti ensj. syksynä olisi ]aitok-
sell-a herätettävä raivolsa kes-
kustelu koko harjoittelun mle-
lekkyydestä ( tarvitsemmeko y1i-
pään-sä harjoittelua), ja var-
sinkin har jo r tteluohjelmaluon-
noksesta. Asiaa voidaan pohtla
ensln oman väen keskuudessat
laitoskokouksessa, ja sen iä1-
keen viedä ehd,otukgemme harjoit-
teluohJaajien kokoukseen, joka
tänä vuonna järjestettäneen vas-
ta syksyllä.
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ELISA
Hakalan El,isan opinnot ovat nyt sli-
nä vaiheessa, johon ne kaikki täh-
tätimme luennot on istuttu, tentit
tentitty, gradu tarkastettu. Elisa
on siis val-mis. Sen Lisäksi Elisa on
innokas UDK-lainen, opintoneuvojana
useimmi.lle tuttu. Niinpä toimitus
lähti nauhurein ja kaneroin keräiä-
mään talteen E1isan kokemuksia, opin-
toneuvojan opetuksia.

01et nyt kä.ynyt Iäpi. mille mielel1e se si
onitko ehkä -iotain?
- PaIjon ja monen1.ai.sta ol-en näiden rru.osien varrella oppinut. Mie-lestiini koulutuksemme tarkoituksena ei tule olLa käytännön taitojen
opettaminenr vaikka kirjastot tuntuvat od.ottavan meidän heti töihin
I[ennessämme hallitsevan kalken luetteloinnista hallintoorrr Opetuksentulisi antaa yleislä valniuksia uuuttua joustavastl tilanteiäen mu-kaan.Kiri aston muuttaniseen yhteislnrrrnar vaatirnusten mukaag ei opis-
k919t .nykyisellään anna valmiuksia. foisaalta työelämässä tarvitäantietoja, joita ei lnrrssikirjoista saa. Niiden frärtt<t<imj-nen on oplske-Ii j acr aktiivisuud esta kiinni.

EnsinmäisinEi nrosina luin isrrssikirjoja kuin
evankeliumitr ei tullut mieleenikään, ettäniihin voisi opiskeli jana vailinrttaa.'AJan
mittaan huomasi, että ihrnisten tekemiä ne
ovat tutkintovaatimuksetkin ja että opetta-jil1alin riittää yhteistyöhalua melko pit-
käIIe. Vuosien mittaan onkin opiskeliiotaenja opettaJien yhteistyö parantunut,

nka merklttävää ia tuI
en Yhtei-s

esimerk tkintovaatimusten muo
sa
- UDK-laiset ovat olIeet alctiivisesti mukananiitä kehittiimässä, mutta vielä enemmän tar-vitaan yhteistyötä. Tä1Iä hetkellä ainakinlaudatur tul1si muokata kokonaan uud.estäan, [änäkään keväänä ei ehdit-ty.tarpeeksi, työ tulisl aloittaa hyvin ajoissa. Opettajat -ja 

äpist<e-lijat ovat varmaa^n yhtä miertä siitä, ettå tutkintävaatimut<åia tuleekehittää mutta käytännön tasolla - esinerkiksi kirjojen valinnau"" -tulee ristiriitoja,
§inä olet
nass
herättäreyt?

o11
mi

- l[inulle se on ollut m.tolsaa. aikaa, Mutta
kaikki eivät ilneisesti osaa käyttää opin-
toneuvonnan palveLuksia. LuulLaän elrkäl et-
tä. sen käyttöoikeus edellyttää aktiiYtåta
toimintaa UDK:ssa, että sL on joidenlcin, etu-oikeutettujen lai"nauspaikka, mikä se ei tie-
tenkään oIe. Syksyllä opintoneuvonta muut-
taa laitoksen perässä AttiLaan ja pääsee
ylös tää1tä kellarista peräti viidänteen
kerrokseen. foivottavasti se on silloin
ussampien Iöyclettävissä ja u1ottuvilla.
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nTiten kysyttyä materlaalLa, pnrjuja, haluttaisiin myös monista uu-sista kirjoista. Niiden tekeminen on kiinni työvoirnaita, sil1ä nii-den saaninen niin luotettaviksi, että prujun turvin voiÅi hätätilas-sa uskaltautua tenttiinr orr kovastl ai.kaa viepää, Niitä ei kuiten-
kaan missään ninessä o1e tarkoltettu tenttikiijojen korvikkeeksl vaantueksi. Tenttlkysymyspalvelua pitävät jotkut nöräalittomana, he kat-
goYa! sen opettavan Lukemaan vain tärppejä, Minusta se on mielekästätoimintaa, ihraisiä tulisi opettaa Lukämaan asloita eikä kirjoja.

ssä. miltä asiat na.vttävät
'§isaltatainl'f

- Minä teen laitoksella trrntitöinåi lähin-
nä opetusohjelmaan ja Attilaa^n muuttoorl
3,iittyviä töitä. Lisäksi o1.en valmistellut
tutkintovaatj.muksia j a virkamiesharjoi.tte*
}ua, jonka pilrlin ensi kesästä 1ähtien
Inruluu nyös kir j astoharJ oittelupaikko J a.
Nämä nuutarnat vilkot, jotka olen laitoksel-Ia töitä tehnyt, ovat avartaneet näköpii-riä melkoisesti, N3i.t olen konkreettisästi
näihnyt mitä laitoksen }nruluisan kurj& ra-surssitilanne vailnrttaa, Opettajilla on
yaltava työpaine, jolra valkeuttaa myös tut*
kintovaatimusten kehittämistä; koskäan ei

ehclitä suunnitelLa tarpeeksi vaan jouctutaan
suoriutumaan kaikesta kovalla kiireeLlä.

Iraitoksen ollut kehno. mutta syk-s]' DOV
- Tä11ä hetkellä teettää Attilaan muutto kovastl töitä. Muutto tulee
helpottamaan tilalrnetta opetustilojen osaLta, vaikka alkuperäisistätoiveista onkin jouduttu tinkimään ja luopumaaur tiloistar- joita on jo
omina pidetly. Suurinmat ongeJuat ovat kuitenkin edessä åy[syfia, iö1-loin opettajia on lähdössä_pois. Anneli Iähtee kokonaan päie-kirjas-
toon, leena on poissa syyslulorkauden Ja Eeva-Marjatta hoitaa hänäntöitään sen aika,a ia Lähtee sitten itse pols. Outi sentään vielä Jat-kaa. Tutkinnonuudistuksen pitäisi laitokbellanrme arkaa l9B0,
Tutkinnonuud.istuksen tulisi laltoksellamme aLkaa lggo sytcsyita, näil-1ä resursseilla se tuLee aiheuttamaan valtavia ongåhfa. uinun'mie-lestäni }ähdetään liikkeelle väärästä päästä ellel ensin y"i-tetå saa-da lisää opettajia ja opetustiloja, ja-vasta sltten fefritiaa opetusta.
Mitä kokemuksiasi haluaisit välit äävllle o

skellessa olen huomarrnut kuinka tärkeä-tä on käyttää aikaansa muuhunkin kuln tent-tikirjojen pänttäämiseen, Opiskeluaika vie
suuren osan elämästä ja on myös elänåintllan-
teena oikein sopiva itsensä kehittämiseen,Siis aktiivisuutta tu1isi riittää myös opis-
kelujen u1kopuolella. Ja UDK:han on-meitä
kirjastotieteili jöitä Lähimpänåi vlrikkeitä
antamassa, siellä vot nukavasti yhd.istää
huvin j a hyöctyn.

L. T.
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nlnformaatlotolminta ei ole
mi"ssään suhteessa vastakkaista
kirjastotoiminnalle. Päinvas-
toln ne ovat luonnolllsla
LilttolaLsla. Ja vastaavasti,
saualla kun klrjaotonholtajlen
el ole syytä hyljeksiä uutta
sukulaletaan, samaLla tavoln
lnformaatikolllakaan el ole
mttäiin syytä suhtautua yLiol-
kalsestl kirJastonholtal 11"r. . .
KlrJastonhoLtaJllLa vain on
oll-ut palJon enemmän atkaa
tebdä myös vlrheltärt.
I{ätn puhul laltoksellamme
10.4 .1979 vierailuluennon pi-
tänyt vi.eras naailman suurlm-
uasta j.nformaatlopaLvel-u1at-
toksesta VIIITI : stä l{euvosto-
1i1tosta, G, S. @lgryIe.
Yhteiekuntatletelden kandi-
daatti (metkälälnen Lisensl-
aattl) Zhdanova on informatll-
kan ternlnologian aslantunti-joita. Hän on usein yhdeesä
J. S.f,olobrodovan. T.Åo Polush-
l(].n].n -'Ia A.I. tgnerny].n Eanssa
laatinut tutkimuksia alan ter-
mlnologlasta Ja koonnut sanas-
toja1. mrnr vastannut yhtlessä
ede11ä nainittuJen kanssa neu-
vostoliittolalsten osaLta laa-jan kansainvällsen yhteistyön
tuloksena synt5meen 2215
termiä käsittävän trlnformatll-
kan termlnologisen sanaklrjann
(Moskova 1975) toteuttamisåsta
- kleLinä bulgarLa, unkari,
espanja, makedonia, saksa,
puo1a, romania, venäJä, serbo-
kroatla, sIovakkl, slovenia,

tshekkl, englentl Ja ranska.
- Zhdanova kuuluu nyös VINIIIn
Referatlvnyi Zhurnall'ln lnfor-
matlikan nunerolden (il.nesty-
vät myös englannin kle1ellä-
nlmekkeen ttlnforuatlcs lbs-
tractstr aLla) totmttuskuntaan.
Vleralluluennollaan Zhd,anova
selvittl neuvostolltttoLalstea
asiantuntl J oiden käsl tykstä
infornatilkasta yhteisktmta-
tieteelllsenä opplalneena/tie-
teenalanao truennon tulkklnatoinl ?erttl Plispanen.

mrÄ 0!I lNsoBtil,grrnra?

Infornatllkka on muotoutunut
vähitellea itsenäiseksL oppl-
aineeksL 40-1urm1ta Iähtlea.
lotstakynnentä rnrotta Neuvos-
toliltossa klisteltiln etltä,
onko tleteellls-tekninen in-
formaatlotoimlnta Jotaln muu-
takln hrln osa klrJastotoinin-
taa vai onko täLlä toiminnalla
omat kohteelllset menetelnänsä
Jotka eroavat perlntee[isestä
klrJasto-bibliografisesta toi-
minnagta. [ämä valhe on ohL-tettu, kun kokemukset tleteel-
1is-tekni s estä infornaatlotol-
minnasta Ja muilta aloilta
ovat johtaneet käsitysten sel-
klytSrmlBeen.
fnformatiikan tutklnusela on
hyrin laaja ja slvuaa monia
multa tleteenaloja - paltsi
yhteiskuntatleteitä, niin myöe
eksakteja tleteltä. Zhclanova
luettel-t lähitleteiksi srber-netilkan, semlotiikan, psyko-
Logian, kasvatustieteen sekä
EfrJastoti.eteen ja bibliogra-flan, Jolta lnformaatikon-on
J ossain määrln ymmämettävä
hahmottaahseen onan alansa.
Informatl ikan tutklmuskohde
kalkkeln ylelslmmän näärlteL-
nän nukaan on: tJ.eteeLllsen
lnfornaatlon rakenne, tleteel-
lisen lnformaatlon yl.eislmmät
ominalsuuclet sekä tieteellLsen
kornmunikaatlon eri prooessit.
Inforuatiikkaa voi.d.aan tarkas-
telLa hyvin monesta näkökul,-
masta, Ja nähelä sen piirissä
nyös kaikkl inhimiLlisessä



kanssakä5nnisessä käytetty in-
formaatlo ja prosessit, Jolssatieteellinen tleto yleensä
syntyy. Zhd.anova esittl nyös
tunnettuJa raJoituksla tutkl-
muskohteeseen : informatilkka
ei tutkl mltenkäiia tleteeLll-
sen lnformaation varsinaista
sisäLtöä, mikä jätetäåin kysel-
sen eritylstleteen omaksl teh-
täväks1.

INFORUÅII TKÅN trEHI TYSV.AII{E

Zhd.anova esitti tleteena1ollleyhteislä pllrtettä, Jolden pe-
rus teelLa voldaan päätel1ä,
muodoetaako Jokin opplaine- it-
senäl,sen tieteenalansa vaL ei.Näitä ovat 1 ) onko sil1ä jokln
erityinen tutkiuuskohteenöa,
2) o+o 

- sen piirlssä kehiteity
oma käsittelstö Ja termlnolo--
Biar ,) onko Iöyäetty Joitainjuuri -täl1e alaL1e omlnaieia
LakeJa, 4) onko kehitetty jof-
tain uusia teorloita tai- pöri-
aatteita, joiåen perusteeiLa
vold.aan muodostaa eheä koko-
naisuus alan käytännöesä koo-tuista tosiaslolsta? - fnfor-
matilkan kehltysastetta määrl-
teltäessä Zhd.anovan mulcaan
voLdaan kahteen enslmmäls,een
kysyuykseen vaetata Ef,öntei-sestl.
l{euvo stolilto ssa lnformatil-
kassa noudatetaan yleisiä tut-
kinustoirninnan dialektisia me-
netelmlä - ei sils oitään pe1-
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kästään lnforrnatiikaLle tyy-pillistä tieteel1lslä neneteL-
miä. [ässä suhteessa informa-
tiikka muistuttaa monla nulta
uusia tieteenaloja.
Km VINIIIn piirissä ennen
tutklttlln peLkästäiin teoreet-
tisla kysSroykslä, on vilm€ 81-
koina Ehdanovan mukaan keski-
tytty tutkimaan erityisestL
tteteeLli stä kommunikaatiota.
[ästä on esimerkkinä hänen nu-
kaansa alan arvovaltalsj.n teos
täLlä hetkellä Neuvostoliitos-
§r8r I'tihailovin. Giljarevsklnja [EffiffrTriä-f-eGTffi-
Y 

-

kommunikaatio ja infornatilk-
kaff (Moskova 1976),
Zhdanova pyrkl lyhyesti sel-
vittiinään nyös neuvostolllt-
tolalsia käsittettä "klelluuu-rlnr takaa. Hän oletti, että
halllts€mme hyvin jo englannln
klelLsen alueen terninologian.
fillä hetkeLlä vaLlltsee naa-
lLmaLla useita käsltyksiä in-
fornatlikastao
Pitkään Zhdanova pyrki luon.-
nehtlnaan tleteellisen lnfor-
naatlon omlnaisuuksla. Refe-
rolntiin täsEä yhteydessä el
01€ syytä, silIä Zhdanovan
esltykson runkona Ja elsältönäoli eelvästi UDK:n julkaisu-
oarjan ensinmälsenä o.sana Jul-kalstu Mihailovin, GilJareve-
kin Ja [shernyin tt[ieteelllsen
informaation rakerure ja tär-
keinniit oninalsuud etn ([anlrere
1978, a1kup, 1974).
liimän JäIkeen Zhclanova käsj.t-teLi tieteellistä kommunlkaa-tiota: prtmäärl- ja sekundää-
ri-JulkaisuJa. tässä yhteydes-
eä hän toi esiln oletuksensa
mukaan meitä kiinnostavan y.A.
IlnosrgdoVln teoksen ttYlrteig-
kuntatietäef, ja lnformaatlon.
KIRJASTOIIEDD JÅ II{FONMÅIIIKTI

lopuksl Zhdanova käsltteli
ktrjastotleteen Ja lnformatii-
kan väIistä suhcletta. IIän to-tesi nilden olevan läheislä,
mutta erlllislä tieteenalojä.
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Informatiikan ja kirjastotie-
teen yhteys on h3rvin iLmeinen.
Zhdanovan nukaan informatlikka
on ottanut viestikapulan pe-
rlnteisel,tä kir j astotoininnal-
ta ja vieny:_:ttn eteenpäin.

KeskusteLun yhteydessä profes-
sori Okko lupasl Zhdanovalle,
että hän pyrkll saamaan §uomen
Åkatemlan kautta Vinograd.ovin
teoksen käännätetyksi suonen
kLeIeIIe.
Kysyttäessä olisiko ttkielj.muu-
rlfr väLittömästi ylitettävissä
muilla kielillä (englanti,
saksa... ) haluttaessa tutustua
tärkeinplin Neuvosto11itossa
julkai stuihin j.nformatiikan
teoksLln, Zhd.anova oletti, et-
tei se ole mahdolIlsta. Hän
Lupasi kuitenktn lähettää Mos-
kovasta materiaalla nä111ä kie-
lilLä, Jos vain 1öytää.

Kokosl &rssl lluormaa

Kirjastotiede tutkii kiriojen
julkista käyttöä - ia tässä
'kirja' käsitetään mahdolli-
sinman laajan näärltefunän
kautta - sekä kulttuuri- Ja
valistustoiminnan että tie-
teellls-teknisen informaatlon
välityksen kannalta. Kiriasto-
tieteen perlmmäisenä teoreet-
tisena ongelmana Zhdanovan mu-
kaan on tutkia niitä lainomai-
suuksia, jotka f-iittyvät kir-
j as to tolmintaan yhtei-skunnal-
lisena ilmiönä, m5.ten kirja-
kokoelmia voidaan parhaiten
käyttää yhteiseksi hyväksl.

MITA VANHA ?

Opinnot luistaa kun tietää
ettei luennoille kilrettä,
tasan bussillalcin ehtii,
että yläkuppilassa alna ystävä,
että elIei, niin opastukseen
vol iattää viestin,ja muut jutut, jotka }uo turvalli-
suutta tähän epävarmaan elämään.

MUttAJ MITOI OlI FUKSIN TAITA ?
LmIPEA TUToR0HJAAJA TAI(AA PtH-
MEÄN LASKT]N VERSTAATI,ET(nini vaan UDK:n ilmoitustau-
luLla olevaan listaan)

Ps. El 01}i1le yksinoikeutta.
Alkakaa valkka pareittain
tuutereiksi !
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KESKUSTELUA

TIET EESTAMME

Mitä oltsikaan tiedeyhteteö j.lman vapaata Ja innostavaa keskustelua !Tänä vuonna on Laitoksellamme vieraittut epalukuinen joukko {artcäftajg-vähemmän tärkeitä alnrtrTe tietäjlä. Ja aina on myös"nerja fäntånyteli argumentoltu tieteellisesti.. .

0n-helppoa nimetä antoisimmat keskustelutilaisuudet tänä vuonna, nlinselvästi on kalrsi ylitse muiden : NE 2 IIIKIJAIAPAAMISTA. Väkeä nåfssatapaamlsissa oli. yhteensä- q1un.ne1jättäkynmeniå, approbatur-tason o-plpF"]iloi§t-a tohtorismiehiin (ja Inaisiin), arå""ääseeista iniå:rnaa-tikkoihin. Keskustelu oli avoiriia ;a vapäuiånuttä;-;i[å-närd;tifr"r,lilhoitellut missään'tkorkeatieteeitlsiäsä sfääräissätr. TGt;;ili.""nilllkatousarj?n tolmj.tus on silnä määrln tnnoåtunut-iapahtuneesta. - åt-
,t_? yg*"oo syksyrlä iatkavansa traditiota, ja rupil -;;ä;fiä-ä",iiår"
yleisömenestykseen.

28.3. tapasimrne strmpaattisen Maria lVimanin, joka tolmii Suomen Akate-
mj-an euunnittelii?n?, Ja jonka erlkoisalaa ovat kirjastotiede ja ln-formatilkka sekä info:maatlopalvelut soeialistisisså maissa. ALunpe-rin o11 euunnlteltg myös Reljo Savolaieen tapaamista samaLla kerrälla,
mutta hänen oLi hotdeltava om_qa rtlukijatapaamlstaanrr kirjastoautoesa
Helsingln. Laltakaupungelssa. KeskusteLua iffttf kuitenkin Marian Ly-hyen al-ustuksen pohjaLta, uutta tletoa iiittt varmaan kaikilIe.

riliman kävi aLustuksessaan lgpf aLamme tärkeintä klrjalllsuutta tällähetkellä NeuvoetolJ.itosea, ikävä kyLLä pääosa siitä-on eaataviesa vätn
y_glräiän kieleIlä. Eräs infomattikän peirrsteokslsta on ehdoitämäätf

-kolmikon frTieteel_llnen kommunlkaattoitteLee infor:noatiikan keskeleiä kysy-mykslä sgkq teo:röettlselta että käytännön kannalta, fatiiotö[tä"a--b"
ai.kamrae infomaatlokrlisin evvt ia.-seurle.rrkse*^ oe{ito{r, crom.to nrahlaLkamtrle infollmaatLokrlisin eyyt ja seuraukset. Oslttai.n samaa proble-
ryalii{taa_'_ ryut!? rai at tuna y[l gr§runtati ät etsi in, -råäi t t äGä-rfriöN : lnj ghta j an v. A. vinosiadovin i'Yhteiskuntatietee i- iå i;;;;;;;;^;-7iq"R )$i?j3å3l"ffi:i::;å3I"tIif*;J;i];iå,ki?#;iIil:]i:i?i;Årp_. Ursulin ftlnfo:maatLon'onge1Panykyajantieteeegäu.(197il,joka[aeffiä,diliäääs1t-
teenhistoriaasekägos1aa1isen1nfoääätr;n_;'ig;i*"äl-

Ir:ila lähempänä on kultenkin lfimanLn suomentema fsub
t+ r; p" i; ti;ä;ni . i qrä -ili; huoma t tavae ti 

" " 
rr"r,tffi[då{tåå3dl*:åTä-

Pllvksrä. sosiaListieesta kirJastotieteestä. -Ki;jil-1rroäsiyo,iäää-än 
1yk-kääTtvnvt 

- 
svkevyn, Johtuen oäittain suomenkt eiåä-tur[ä;i;:ä truqio"tasosiali.s tisen yhteiskunnan tuntemuk"eåia. nOtfeäti ;Ii;;Gi.- tä"jätt"teksti on uudelleen korJattava oikeasisäitiii;;k;i I--

varsinalsta keskustelua herat!1..lrifjg,stotieteen ja informatilkan suh-de eoeLalLstisiesa mqtssa J+ taiiffå"[oionå fampeiäell". Mitä annetta_vaa näi1lä kahdeLla LähitiäteelIä (tal tutrimää;r;ii;i'oä-iä:.är.Ti"urr,ovatko ne kenties metodelLtaan tai tutUrnuä6ht;iitä"i. 1ähe;t6ässatolslaan ? SoslaLletleen käsityksen mukaanhan nå*a kaksi ovat ::tnnak-kaisia tieteenalo ja 1 ioiden..keäitys on- näFäätf-rr.rppuvärÅtä -tätärs-
t tan, kun esim. piofeäsorl ltrrersiein åutaao [i"i""tä[t"a" on vaLn ln-forsatlikan (lnfämatlon sctencef eräe eovellutusaLa, Oman Lattoksem-



1L
me ti-lanne on sikälL mieLenklintoinen, että mei1lä on yhd.istetty nämä
kaksi oppiai-netta ja vieläpä yhteiskuatatieteelllseen tied.ekuntaan ea-
man professuurin alaisuuteen. [llanne antaisi mahdo]-lisuuden mielen-
kilntotsil1e kokelluiLle ja yhteisprojekteilLe tat sitten toisen
tleteenaLan I-aimlnlyömleelle t

Tästäpä syntylkin sitten spontaantsti nielenklintoinen koulutustamme
koskeva keskustelu, Jossa saimme taas uutLeia tiedepolitiikkamne lyhyt-
näköisyydestä. Ta,mpereen koul-utuspistettä,ei kaikklalla nähdä kehltys-
ke3-poisena, vaan pyritään ajamaan jos jonkinlaisia rinnakkais- ja poik-
keuskoulutusvaihtoehtoJa, Joi1La vähäiset resurssit haJotetaan kirjal-
mellisesti taivaan tuu1lin, Meitä kaikkia käytännössä koskeva keskus-
telunaihe o1i teorian ja käytännön suhde koulutuksessamme, saimme mie-lenkiintoista tietoa tämänhetkisestä informaatlkkoj en kurssituksesta.

TIETEEI,ITSEN KOMMUNIKAATTON KTEI.II]RAT

[oisessa lukijglapaamj.sessamme o1i läsnä arvovaltainen joukko vleraita,jotka olivat ottaneet osaa UDK:n järjestämään neuvottelukokoukseen tie-
teenalamme aikakauslehtihankkeesta (I:nneli Hovi, Arja-Riitta Haarala,
Marjatta Ok'r-or.Anneli Vetlahti). Yht.tri. Pertti Suåosen alustus perus-tui Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimusproJektiin tfTieteellisei kom-
munikaation olgelmat yhteiskuntatieteissätt, jönka toteuttamlseen otta-vat Suhosen lisäksi osaa mm. 011i Kokkonen jå Pertti Rautio. Suhonenja- Rautl-o. pyrkivät selvtttämään tiedonkulun-verkostoja ja niiden muu-
Igt pi".yhtelskuntatietelssä tutkimaLla sosiologian ;ä väftio-opin väi-tösklrjojen viittettä Ja Lähtelstöä. Samalla pyrftaän kehittamään vii-teanalyysisit j.o}g.ny§yisel1ään on melko karkeä-kvantitatiivinen kirjäs-totieteen tttyövälinert .

Slsä1LönaTal.yysil]g- quhonen ja Rautlo saavat väitöskirJa-alneistostaanesille erllaLsia Iähtelden käytön t?pgja ja traditiottä, näin voidaaneslm. seurata- erl pJatusten tuloa tiädåyhteisöjen pliriin. Akateeminentraditio tal koulukunta on tunnetusti ubeln eaågen-vanhoillinen ja uut-ta tietoa vlerastava, toisin sanoen pitäydytään-vanhoihin paradiÅnoi-
lin ja vältetään sen kanssa rletiriitaisia- tietoa. MlelentiiniJifien ti-
Lanne on esimerkj-ksi marxilaisen tutkimuksen kohdaLla, jokä fuii--suoma-laiseen tieteeseen ikäänkrig 'rtalaperin-", nuorempten tu[tijoraän j; ;:piskel-iJolden tuomana. SlItä puuttiu vahi'a akateäminen #ääiti;--(iokaon olemassa ueei.ssa muissa-Euioopan maissa), nutta sen tiätä"iiiåvy"on jo kutakuinkin yleisesti hyväksyttyä maamne tutt<tjaprireisJäl-' Eri
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asia oa tietenkin_se, gt!ä useat--p_orvarillisen tutkimuksen JohtopiLrltkieltäylfoat 

. id.eologisista eyistä- hyväksymästä marxilaisen iuttiåufceentieteelllsyyttä. Lisäksi suomal-aineä pro?essorikuntä-(v;räi"tiä-vnteis-
kuntatleteiden a1a1ta) voisi toki ltr4ieg narxiräistä iieteäniifoäoffaaja metodilkkaa paremmln, esim. liseTE:fffittiseminäårin orr;aajäirä-on to-ki noloa joutua täysin oppipojan asemaan.

Keskustelimme myös yhteiskuntatieteellisen tiedon Luonteesta yleeneä,
l" 9"I. eoveltumisesta rmekaanistenr tietojär;esiäfmfå; ilfij;käi-(estm.SociaL Science Citation rndex). Esimerkik;i femian"äraria övät-.ir.a-kauslehtiartikkellen nimet +Ilryisin 1ähes vatmlii; Gä;käitåä"Jä lti-tettynä toisiirlsa konJut<tioiilä. Tämä mahdolli;i; ;ossain määrin -toisin kuin vhteiskuntatieteissä - esim. automaattläen indeksoinnln(rwrc. y*: ) tcäyton. vhi;i;kuntatieteelr:-Åe;-ti;A;" -ijr kieLen) Luontee-seen kuuluu kuitenkin ternlnologian suurikfn vaihtåiu tfeiåenträåitio"-ta toj-seen silrryttäess4, igten-suuret kansainvåriåät tfeto.iärläätef-mät ovat sanqen. {xseenalaiåia. Kun lisäksi otetaän h;o;f;i"vrriäi"kun-tatleteellisän tiäaon- m;;[it# rhi"i"dffir:ö;ffiäi""n vällneenä, Jatolsaalta suurten. tieltp järjestelmie+- kaupallinen Luönner oR selvääettä ne sisäl-tävät rneLköisiakin ristiriiloje. tässå t"iå"-rvö;kil 

"-tir+ Fyt.y-tyg infomaatikon aslaltun_tijuudeäta, voi[o pelkkä"'iiniäruraa-tioteknikkon joka hal-litsee lrfoin oleäassaolevat tieOänväfityä[äiavattoimia todellisen- la reLevantin y.hteiskuniåiieteeirisen tied.on väIit-
lai§na.? It[]kä on hånen vastuunsaTinromäätiojå"jääiär*ien-väs{",r-to-
de11a tutkimuksen kannalta tärkeän tiedon tåiii{*riÄessaä ränå-änget-manasetl.lg johtaa jäL1een kerran keskusteruun kä;i;6r."ä"täl'-täärtas-ta ja käytännöstä såta slsälröa ja tetniitan su[täIät",

ffi
I,{eekustelu polvgili ja pulpahteli niin monenlaisisea klinnostavlssateorian ja käytännön-asioiäsa, etten=äte tähän-äAäÄ-pyrtcinytkään kir-jaauaan kaikki-a kesrustelun aihei.t;; rä." [erran-tutiänr.il"i;]frättiir,,että keskustelu on eräs parrräii*.;pp$fsrnuotoja, silLoinkin kun vainkuuntelee. Asioita.vhdesää pyoritåiiäässa niiätå [ääntyy eeiln odotta-nattomia puolia Jotlca marraoiirst";;i-;yvariiää**eä-äppmisen. Elrcä ke-nenkään ainakaan-meidän tapaamisisäåmmä t;*rd*;I"tintea itseään multahuonomnaksi - kaikkt orimmä-;iliiä-;öi*"""a asioita.
Joten päätimme ?"tlg+ syksyllä.eysteemeitä, pttäkäähän silmäIlä I Kunnäkyy noita t
j a mänevan,i åij";**iå;3rflI*T:isirsarj an oåiaflil-Iiläe tvvil'ä"rä"a" Iil
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SYKSYLLA KAIKKI
ON TOISIN

Tä$än vuoden tutkintovaatimusten käsittely on laitoksen perintel,den
mukaan yritetty järjestää mahdoll-islmman l"*ialrg. Jo useana. vuonna on
vaatimuksia valhtelevalfa menestyksellä käyty Iäpi ja paranneltu opis-
kelijaln ja opettajien yhtelsissä työryhmissä ja kokouksissa. Myös
Asiasanan ja Niteen kirjoittelu on sisältänyt kurssivaatimusten konk-
reettista kritiikkiä.
Tä11e vuodell-e voidaan ensinnäkin kirjata se edistysaskel-, että val-
mistelevan työryhmän saavutukset jaettiin luennoilla ja laitoksella
monistettuna kaiken kansan saatavi.Ile, jotta laitoskokouksen työI1ä
olisi pohjaa. Puute verrattuna eräislin aikaisemplin vuoslin o1i-, et-tei valmj.stelutyöhön osallistunut opettajia kuln konsultoivina jäse-
ninä. Työryhmä ehti kokoontua kuutisen kertaa ja slihen osallistui
toistakymmentä ihmistä. Itse laitoskokous 5.4,, jonka tulokset myö-
hemmin }aitosneuvostossa kirjattiln tiedekuntaan vietäviksi, oli niin
kovatahtinen, ottä uudlstava keskustelu jäi Iiiankin vähiin. Toisaal-ta tutkintovaatimustyön yhteydessä (sehän puuttuu lähinnåi kirjalli-
suuteen, opetuksen rakenteeseen, luentosarJojen otsikoihin etö. ) tuliesiin valtavasti ajatuksla opetuksen sisä]löllisestä kehittämisestä.
Tämän aineiston muokkaaminen ja jäsentäminen jatkuul päätettiin esim.pitää Outin ja Annelin sekä halukkaiden oplskelijoiden voimin kohdan
11 (luettel-ointirluokitus ja indeksointi) probleämien ratkalsemiseksipalaveri, joka tätä kirjoitettaessa on vasta tulossa.
laitoksellamme tehty konkreettinen opetuksen krl.tiikkl jonka perus-
teLlisuus ja laaja-alaisuus on harvinaisuus kiintiöbyrokrätian kah-
lehtimassa yllopistossamme saavuttanee tulevina vuäsina yhä pysy-
vämmän aseman opi.nalamme kehittämisessä. Tämä edellyttää dämokiäattis-
ten perinteiden säilyttämistä ja monipuolistamista - esim. kurssi--
neuvostojen toinintaa voisi raa.Jentaa tähän* suuntaan.

Nyt on nähtävästi tul-Iut aika,
jo11o1n kirjastotiede ja informa-
tiikka ovat saamassa niille kuu-
luvan yhteiskuntatieteeLllsen pai-
notuksen. Tämä on tavallaan vas-
taus Ritva Slevänen-Allenin käsi-
tyksille kirjastotieteestä talous-
ja hallintotieteenä sekä Esko
Häklin skeptiselle suhtautumiselle(rir;astolehti )/79) t<ir;astotie-
teeseen yhteiskuntatlsteenä. 0r1
tietenkin tavallaan paradoksaalis-
ta, että juuri nykyisen professo-
rimme aikana - joka ei koulutuk-
seltaan suinkaan ole yhteiskunta-
tieteilijä - ollaan suuntaamassa

opetustamme kohti yhtelskunnallis-
ta kysymyksenasettelua (esim. tie-
dontarve- ja käyttäjätutkimus).
Tilanne saattaa johtaa tiettyihin
arvovaltakysymys ten kärj istymi
siln; kyse on gillolnkin pohjlm-
miltaan ylioplston Ja tieteen
autonomi-asta.
Tutkintovaatimuksissamme näkyy vielä
san€ien raskaana rrammattikoulutukseL-
lisuusrt - varsinkin cum lauden run-
s&is.sa. pakollisiesa harj oi.tuksissa
ja. esitelmissä. On tletenkin selvää,että meistä tulee kouluttaa käytännön
työhön pystyvlä ammatti-ihmisiä. Mie-
lestämme vain l-iian useln joudutaan



johtamaan teoria itse käytännöstä(harjoltuksista Jrm. ) joka on keino-
tekoista, ei elävää käytäntöäl-ffien
D.J. Foskett on osuvasti tod.ennut(UUf:n tietee]linen julk.sarja no 6,s. 11) "joskin on totta, ettå teoria
ilman käytäntöä on steriiliä, ei pidä
myöskään unohtaa, että käytäntö iI-
man teoriaa on sokeatail. Teorialla
emme sij-s suinkaan saa tarkoittaa
steriiliä ja abstraktia teoretisoin-
tia, vaan oppimista edistävä.ä ja
helpottavaa kokonaiskuvaa käsiteltä-
västä ilmiöstä ja sen suhteesta ympä-
rist öönsä.
YLEISOPINNOT

jäivät harmi kyI1ä käsittelemättä
perusteell-isesti. Niiden pakolli-
suus jäfl ennalleen, valkka ei ole
mitään syytä ol]a vaatimatta nii-
tä nyös ylimääräisiltä, ja sivtl-
aineen lukiioilta - JotKa u§el-n
auorittavet aineegteffirne :yain cI ln,
TäIIöin j ää yhteiskun,tatieteel-
llnen koulutus pahasti vajavaisek-
gi-.

APPROBATUR

Appron luonnetta johdatuksena opin-
aLaan ja harjoittelua edeltävinä
opintoina haluttiin selventää.
Koska luokitus on eräs tieteena-
Iamme sol-mukohdista, lisättiin
a:iin luokituksen Luento- Ja har-joituskurssi, jonka päämääränä ontutustuttaa yleislmpiln e1l hie-
rarkisiin järjestelmlin. Visaista
hal-]lnto-kohdan opetusta on tässä
muokattu siten, cttä, kahden pltkän
luentosarjan sijasta kuullaan yh-
dellä 20 tunnln luennolla pääköh-
dat lteista, asetukeista sekä
kehysorganisaatloista. TietoJ en-käslttelyopin peruskurssin koh-talo on avoin - tlukat vaatlmuk-
set on esitetty laitoksen omasta
kurssista (missä asia makaa?).Kirjatentiin, joka kokonaisuutenatodettiin tyydyttäväksi, tisättiin
LFubarjanln uusi Ylelnen kirJasto-tiede, Helsinki 1979 sekä korvat-tiin Tlnfon I mietintö uuden Tin-fon ('rr1, tiitteetlä 1.

CI]M LAUDE. A-I,INJA

koki radi-kaaleimmat muutokset.
1 0b :n kirjatenttiä täydennettiin
Leena Teinilän toimittamalla kir-jqll" Xu-öTo \ralinta kysyntää, itti
1979, slihen liitettlin- myös 

-koh-
dasta 13 Kahlan Neuvostotitton

luento klrjastojen ja informaatio-
palvelukeskusten rakenteesta ja ke-hlttämislinjoista. Klrjatenttiin onj äänyt -Mikhallov-Giljaievski ja kak-s:. tlectontarveartikkelia littunen-
Sinkon kirj as ta yhteiskunffiftEä
tieto ja tiedotustutsimus. Ammati]li-
suuteensa tukehtuvassa cumussa uudis-tus on tervetullut. Ha1l_intoasioiden
opetus on kokonaan kohdassa 14. Sil-
hen kuuluu entiseen tapaan kirJasto-
rakennusten suunnlttelu, perioäiIu-
ento toimlnta- ja taloussuunnittelus-ta luennoLla sovittavine. .kirjaLli-
suuksineen. Uutena ovat peräkkäinpidettävät 2A tunnln lueirls ylelstenja 1O tunnln luen1q tieteellisten
l.ifjastoj en ja inf .palvelukeskusten
hal-linnosta,. Näiden yhteydessä lue_
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bibliografiatolmesta I, ss. 1-DD.
Kovasti kaivattiin kirjallisuutta
palkkaan&ån esim. tiedontarvetut-
kimusen kohdal-Ia olevia aukkoja.

Tolnen kirjatentti vuorostaa su-pistui rajusti sllhen kuulu-nei!g kirjoja on slirrelty yhte-
tslrsiinsä. Tämä kirjatenttl bnkinollut varsln satunnainen ja keino-
tekolnen. Uutena otsikkonä on ,tkirjastotlede ja informatlikka
tutkimusalana, Koko kohtaa 13

kehitettlln clrn sisäänajona,, jo-
ten siihen liittyy 12 tunnin

taan entiset Suomeq kunnätlishallin_
!9, Häkli. leuuq-Eeryn-artikkefeeta.

ten kir.iastojen atk-tmk:n miät

t<i"l astoautomaation luennon yhteydes-
sä tentittäväksi on sliretty I$ig-

Johdatus ti
j efi es t elmän hyväksikäyt öi- näkö-
kuLma, Hki 1977.

Järv

,



sia ja lisäyksiä. Alvan uusi, erittäinkirjalllsuuden Lisäksi kaikill-e pa-
looginen vaihtoehto on tieteellisten kollinen Savqlalnen Kirjastotiedä tie-
kirjastojeneri.koistyömuodot.Siihenteenä.-B.mimenäuutoksenjä1-
kuul-uu 12 t. luento sekä kirjat: keen tKlrjastotutkimus yhtelskuntätie-
Houghton: Out of the dinosaurus, Lon- teelli-senä tutkimuksena -luentosarjar .
don 1972, Tl+e interactive tibrar.y: _-computeriz@TffiraryanaK.oF!e?9|Kirjastojenasema(pitätsi
informatj.on networks, Stockhofm 1975 ehkä olla trlnformaationvä]ityåil -0.T. )
sekä \rihitestolg: Photocopying ln yhteiskunnasea ja kulttuurijakelussaf
libra?f§ffiYori< 1977 äeke artik- muuttul rakenteältaan selveämäksi.
kelelta. Slinä on nyt 1kään kuin kolme abstrak-tiotasoa; informaatiososiologian ja t

cuM rAUpE ' B-LrNrA 
;:flå-;l:fi?åi"f3ä-il11533iå?lTlfå[åf:;""

sai muutamia täydennyksiä. Kirjatent- taso. Ensimmä1stä edustavat val-innal-
tiin 10b }lsättiin Houghton: Oit of set Afanas.iev Soziale Information und
the dinosaurus, t,ondöE:i§?? sekä l,eitung der Gesellschaft, Berlin 1976
Suhonen-Rautio i Tieteellinen kommuni- -ta} _V.veo=.t=ski Thought and language, Cam-
ffieenkehitys,Ire1g78.P,19s9-']vIasS,1975.Toinentäso-on
16b-tenttiin lisättiln laudaturista kalkille pakollinen .PietiIä On the sci-
Lancaster Vocabulary 

"orri"år 
-il-r;ä""-entific 

.positlon of äffifuation re-
ffiffon retriåvåil-iruä"[i"fi;; 1ölä" iä' search (vaihtoehtoinen Anderla sj.is
r,a4caster-r'åyen-i"rä"*;;i;;--";i"i"iär putosi pois ) . Konkreettlsia tutkimuk-ffiseles 1s73. --[åi-"u5:t?Ifr3r"ff1å33ä"ffiffi#-

F6Eox-med uitrfot elffieff 
- -p"t osl .
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Erikoistumiskohtiin tuli kirjamuutok- muutosta. A-kohdassa on valinnaisen

LAUDATUR

Erlryisesti ylintä arvosanaa on rasit-
tanut kuusi vuotta kestänyt epäpäte-
vien vt. professorien kåusi. Se on
ollut ftkorvakuuloltatr kokoonpantu.Nyt
on 1 1kään kuin rtkiinteytynytrr, punai-
sena lankana kulkee kirjasto- ja in-
f ormaat i of oiminnan yht ei s kunnal-l- i suu-
den korostaminen. Laudaturimme on o1-
lut sangen kevyt verrattuna muiden op-
piai-nelsiin eikä se siltä oleelllses-
tl muuttunut vi-eläkään. Ei mal-ta o}Ia Kohdal1e 21 oli vaikeaa löytää sopl_siteeraamatta uudelleen Foskettia (s.5)yp"- 

11meä; ,iiär';;;;ffi"äl' 
"ttä termi"klliastonhoitajat.elvät kärsi mi-stään fhartintoi pitee sisåiraåå muutakinerityisestä biologlsesta vammasta, kuin valn "iraltinn;i;i;;;"ia Uyrä[""_

loll tekisi heidät kykenemättömiksi tologiaa". Nimetcsi tul1 pitkähk.]j atkuvaan. opplmiseenrr. :'tifJasto- ; ä inrorn åtiqparvelu-
Laudatnrimme on nykyään seura,,van:- l-aitosten haLlinto ja suunnitelu
lalnen, "* rrJrLJss" §v*4e*Ysrr yhtelskunnaLlisgna tehävänä,. Sg

Laudaturseminaarln pltuus kaksinker- sisältää implisiittisesti demokra-
taistuu eti vastaaman yliopistojen !i"l ja yhtelskuntatieteellisen
ylelstä käytäntöä. Vai- kasvaako- sit- tiedon vaatimukset "hallintotiedol-
tenkään _ ml.ten on tulklttavlssa t"tt, tähän vilttaa myös mukaan
ttz vkt joka tåi"ä" .iiiiir.ålzlk'r? rle- 3:::l:^TANDEM-loppuräportin os&.
teellinän tutkielma pvsvv' änäarr;;". fi:låf,åå? ;ä";iälå3;?l"offiååå;-J],
(ohtaan 19 turee parl käytännössä im*icollbraftät, r,ä"4ön 1978
pientä, mutta periaatteeäsa suurempaa ::1-++9+- Betriebswirtschaftl-iche

rroDl.eme wisgenschaftlicher Bib-



]iotheken 2.)library'plannlnE and
decisioa-making systems tai Libra-
rles in post-inclustrial society
PEenix 1977 3) D''0Lier-Delmas tai
Penna-Foskett-Sewell, 4) Gronow-

tratTä--ffi; at
eet, Porvoo 1977 e ss.

kannattaa vil-aista laitoksen iI-
moitustaulu]La roikkuvat lopulli-set vaatimukset, niistä saa per-
haan kokonaiskur/an.

Tämän vuoden työn yhteydessä teh-tiin pohjaa myös tutt<iirnonuudis-tukeelle ensi vuonna on huoleh-dlttava, ettel se valu hrrkkaan,§amoin on pidettävä kiinni nlistäsuoranalsestl vaatimuksiin kirjaa-mattomista Lukuisista eJatuksi.ätäjoita heräsi opetuksen äi.sattAstä.
liitesä x"iittää tekemlstä enslsyksyllekin,

19YIETSESIT OITAEN

3-129 ja
mieti.ntö,

419-526 ja 5) TTNFON IrI
ilkl 1978 r ss . 5-14).

Koh.ta 22 pysyi ennallaan, samoin
23. Tosin sekä opettajat että opis-
kelijat olisat yhtä mleltä siitä,
että erillisen rrvertailevan kir-
jastotleteenrf olemassaolo on vä-
hintään kyseenalaista. Kohta jä-
tettiin entiselleen lählnnä tek-
nisistä syistä.
B-linja säilyi entisellään, sitä
ei itee asiassa ehditty edes käsi-
tellä. Selvää on kuitenkin, että
sekin vaatii jonkinlaista remont-
tia.

0111 Iuuterl
Tuula Haavisto

emoJ-a-

MER0I , ANNELI !
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PAUTA J)RKIÄINEN

I NFOR MAAT I KKO K O U LUT U KSES TA

Nbrctircom (Uoraic Documentatior.
Centre for Mass Communlcationr
Re,search) aLoitti toimintansa
f973 osena pohJoisnafiste rktrLt-
tuuriyhteistyötä. Nordtcomin
toiminnan tarkoittrs on ol-Iut
suori,t t aa inforuaatlop alvelua
kaiki1.1.e j oukkotieclotustutki-
muksesta kiinnostu$eiLIe. I&r-
dlconiI1-a sn, neljä osastoar
Århusin yliopiston kirjastossa
fanskassa, llanpereen yliopl,s-
tossa Su.omessa, NAVF Secrete-
riat of Med.ia Besearch in Eb:r-
gen Nbrjc.ssa ja §tatsvetensl';ap-
liga fnstitutionen l.:öpenhani-
nan yl,iopistossa llanskass&r
N'brd.icom tolmittaa myös yhteis-
poh j oismaista j oukkotieclotus-
tutkinuksen blblio:grafiaa.

Saula Jlyrlciäisen työ Nordlioor
missa on monipuolista: hiin hoi-
taa paitsL infomaatiopa3-velu-
tehtäviä nyös kaikkl klrJasto-
hoidolliset työt. Nord.i'comlssa
on myös ttedotusopin Laitoksen
lai tcekir jtsto. Xnfiormaatlopal-
velu tarkoittaa LählnnEi. manuaa-
listen halctrjen tekenLstä tieclo-
tuealarrr tutki j oi1Le . .Asialclrai-
siifir },nruluur paitst Tampereen'
yliopistossa myöis muuaLla ,Suo-
me ssa toiraiviia tierlo'tus;r,1:art
tutkojoita $a työht,i,kij5itä.

Pau1a Jryrkiäinen kerää aineis-
ton Suomzrlalsen tietj"otustut;tci-
muksen blbliografiaan., Hänen
vastuuJ-l.aan on myös suomalai-
sen ai.neiston toinlttaninen,
pohj olsmaista bibllografiaa
vartenr, (nfUtiography of, Nor-
dic Mass Conmxricatiom [i.te-
rature ) . Paula Jlyrkiälnen) on
l{brcliconinr ainoa t;-'irrtekijä ja
joutuu, hoitamaani yksinr myö6
kaikkl mtiinityöt. Ilhikot re-
surssit merkitsevät epäratio-
naalia käytäntöä: mitä parenpi
palvelu sitä enenmän: asia;kkaita
la työtä, Nordtcomin paLveluja
eii lcannata mainostaa.

Ylat.kand Paula,IFrkiäinen toimii
Tämpereen y1-iopfston lfOrdicon-
infomaatiopalveluke slflksen vt.
amanuensslna, Hän käy parhaillaan
Suomen Kir j a-1li suusp alve 1uns eu-ran inf omaatlopalvelukurssi.a,
Paula J$rkiäinen o1i nyös fieåo-
tustutkimue-lehcten toimittal ana
1978.

Nordicomin $a Tanpereea ylio-piston ki.rjaston iuhteet ovathfvät l "työirii'alroa" Inrvastaa
esim.. Iilbrd.lcomin rr.rnsas grad.u-
lainaus, joka . osaltaarr helpottaapääklrjaston painetta. pai.la
rlprkiäisen mlelestä yllopiston
kirj aston, resurssjjtllannä onIryvin heikko. yllopiston, hal-
linn.ossa yrnmärretään iLmeisesti
kirj asto, ainoa,staan, lalnarastoi-
mistolc,sii.. Valtalrurvtallise st! kat
soen, yliopiston kinJasto otn
re surs sirkehityke eItääD jäLkeenr-
jäänyt. trnformaatiopalvelrrm ke-
hittäminen on erityisenr tärkeää.



t.qMPnnnff,f,.A,, nnfty.Iltg§ VRSTW $I-
IEISKT'NTA[IETEI§[A

Kirjastotieteen ia tnfomatlikart
laitokseLla on erttyinen:.rastuu
rrpatroiRpidelty j entt yhte lslnrnta-
tleteLclen aseman ja infomäatLo-
järj estef-mien kehitykse stä." Kbu-
lutuksen tullsl auttaa ynnärtä-
määrr kaiken tledon yhteislrunnaLLi-
nen luorre ja toisaalta nähtävä
eri.tyi: c sti yhtei s krrntatie te id.en
inf oruaatlotarpeet. Kalkkieni in-
fomaatio järjestelmien on o}tava
sopusolnrrussa tieclon sisälIör
kartsga.

TE0RIA :. KÄYrÄNtCIr - Itrng : aU-
MATTI

Kirjastotieteen ja informatiikart
probLeemat muistuttavat tieclo-
tusopirt ongelmia , jotka näillä
nuoril.la pragmaattisil-l-a tie te il--
Iä/opeilla ovat lqrvin sirtret"
Krritenkin kiriaetotieteen Ja ln-
formatiikan teoria on tied.otus-
opin teoriaa selvästl hetkonnin
kehittynyt ia teortan Ja käYtän-
nön sui:d.e on hämärä. telmokraat-
tinen aJattelu on tunkeutunut
mol.eunL1.Le a1ciIle, erltyieecti
käytäntöön. [ässii, tilanteessa
srntyy helposti ristiriitoja ja
teorian' nerl'i tystä vä}rätteLevlä
mielipiteitä.
Vaikka kirjaeto- ja infomaatio-
pa3-velutehtävien hottami se ssa tar-
vltaan yJ.eisiä teoreettisia rraL-
miuksia , on teorian ja käytännön
suhd.e vaikea, foisaalla on konk-
reettl,nen käytäntöi, toisaalla
joskus "ohut" teoria. 0huen. kir-
jastotleteen teori:in pohjalta
ei pysty ymnärtämtiän käytärmössä
atk-järjestelmien ongel-mia. tsir-
jastotieteen b-Iinjan palrin heik-
kous on soveltatan aineksen vä-
hiilsyys . Inf, ormaatiopalvelulnrssi
taas on ahtaan telarokraattisesti
käytännöI11nen, pragmaattinen ia
iieC on yhteiskwmallista luonnet-
ta väheksyväo 

.

KouLutukeen tulisi åuttir,ir"
ymmärtämään la.a.j ilsti kirj a.sto-
j n informa.rr.tioi:,L,uc ongelmia..
Täinä ei tapahdu tieteellistämäI*
l-ä trtviaal.e ja asioita estm,
määrlttelemäLIä kir j as torrkäyttö-
prosessi ovenat rruksesta sen
sul-kemls I €rDr Näervrtii s tie te eLli-
syys on erityisen tyypillistä
osal-Ie USA*rr kirj astotieteerstä.

IIEDOTUSTU'IKI}/IUS-IJEHTI' E§I-

Paul-rr Jyrkiäinen oli rnroden tol-
nittaj ana I i edotustutkinug-Ieh-
d.essä, joka penretettiin 1978,
Suomalaiset tiedo tustutlci J at
J'a työntekiJät ollvat kauan
kalvanneet alalle tieteellistä
Jul-kaisua (lnrfen ktrjastoalan
ihmise.t nyt omaLla alal}aan).
Tiedotustutklnus on !:=ritenlcln
aluksi iLnestyrlyt "newsletter"-tyyppisenii. Se el vj,eJ.ä oLe
r,arsinalnen tteteeLlinen ai&a-
kauslehti. (=ei sisäUä tieteel-
Listä artikeleia), vaanr pyrkii
Ly§estt esitteLenäti.rn alan tut-
kimusta Ja kehittymistä, llarve
varsinaiseLl,e tleteeIl,lselle ai-
kalrauslehcle]-Le on lnrLtenkin suu-
ri: Ja potentiaaL.Lnen levikki
LaaJia, [iedotustutkimus pyrkii
kehittyniiärn tähåin suuntaan
Muottollisten resurssien Iisäksl
tarvitaarr rnyös pioneerihenkeä.
Kestää aikansa ennenkui.n uusijulkalsu muotoutuu ja lunastaa
paikkansa. Tieclotustutkimus on
llnestynyt säännöLlisesti 1978
(4 nuneroa) Ja saanut newslet-
ter-tyyppisenäkin lupaarran: vas-
taaa:tonr"
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Ir$FOHUAATTOPAIVEUIKURSSX - ry[Ii

Xrf omaatikko j en' e ri1.liekoulutus
on koko olemassaolonea aJam (v.
1968) o].lut lnruna lqysymysg eri-
tyisesti ktrjastotieteen Ja Ln-
fomatli[arr: p?ofes suurlim penrs-
tanisen' JäIkeen, jolIoin", [ampe-
reenr yliopistosta tull ainakln
urroclollisestii myös informaatik-
kojen tehtäviin kouLuttava ykstk
kö, PauLan nieLestä infomaatl.o-
palvelulnrrssil o11 aluJcsl perus-
teltu siirtSnntivo.iheen lnrrs sJ"na .
Tampereen toistaiseksi heikko
ope tuslcr:pe-,s j-te e tti on lnritenkln'
tellnyt lorrssista milte! pysyvän.
Resurssien, ha;iautus on kuJ.tenki.n
epärationaalia fa koko alam ke-
Iritystä haj.ttaavaa.

Irtfomaatiopalvelulrnrrssi on yksi
puolises'Li painottunut Luontrcn-
$a Iääketieteisiin Jq teloxiik-
kaqn: opettaJat, oppJ.materiaaLi
sekä esimerl,rlt ovat pääosin, näiI
tä aloilta. Yhteiskuntatieteet
ovat lapsipuoLen asemassa, Yh-
teiskuntatleteiLi jöill-ä voi lnrs
sin käytyään, olLa vaikeukgta so-
veltaa saema€iasa oppia omallc
tieteena].al].eerr.

Kur:ssiin eisäItö on oein rnyös van-
hentunut : esimerkklnä turhasta
painottuni:esta on lliketaLous-
tie te el1.istern organisaatio-op-
pien esitteLy. Yleistieteellisen
$a yhtelslcuntatieteelllsen ori-
entaationr puutturninen, on lnrrssj-n
pahin heikkous.

Inf orrnaat lkkokoulutuks enr kaaval 1-
tu siirtSrminen TelsxiUiseen kor-
I<e akouluun Otanlemeen' lnrvastaa
niitä tekrcokraattisi-a asenteita,
joi11,a jo nyt on 1likaa virl-baa
inf o rm a.at i-k.uokoulutks e rs B B r

'!BA.I AlIllUA I I ET 0å, R^[iIALL,.å,"

nnf omaat lop alve lulrnrs e in paras
anti PauLa $rrkiäiseLle ol,i pi-
kaohjaus on-line tietopalveluuJr,
Kun tähän on tutstunut; haluaa
Ja pystgry vastustanaan sen vää-
räiä soveltanista.

On-Itne fursteria on vallarrnut
inf ormaatiopaLvelulo. Orc-Ilne
tieto jär j e ste}niä kehitetään
sokeastl, seurauksia pohtimatta.
tr[anuaa]-isista hauista halutaan
siirtyä atk-järjestelmiin ja
-halsrihin analysoimatta siirret-
tävän tieteelLisen tiedon lucn-
netta. Kaikkea tieteellistä tie-
toa eL voicla sovittaa koneell-a
käsiteltävään muotoon. ErityL-
sestl yhtelskujtatieteet ovat
vaikeasti sovell-ettavissa atk-
tieto järj e stelniin. Vaarana
voi oLLa koko tie-i;eellisen tie-
don käsitteen kaventrrninen,jos soveLtu\ tus atk-järjestel-
niin otetaantied onvälitys jär-
j estelmien kehi btämisen rLrää-
rääviksi kriteereilisi.
I[seirr,. unohdet a,ar\, että tieto jär-
jcstr:1-raien sir:åi1tii.naä'biei;o on
valilcoiturlur'u'[a ja icilp,;,i]evien
ir:rlr,'i'iili s "b en j i;i' j r: :: l, e }:li,irr rrll),-
i.r:;.loiill:;il, Valiiroit :.'.::.'.. ;i. on. siis
muutalrin Inrin tieteelli.stä :
Iqrväuskoinera voi saad.alcin valn
raJattua tietöa ratralla. ATK-
tietojärjestalmät ovat erittäin
kal.Lilta Ja merkitsevät resurs-
sien siirtänistä muualIe.

A[K-järjeetelmiS-Iä on toki tar-
vetta - Bsrim. kirjastonrtiinien
automatlsoinrulesa, mutta varsin-
kin yhteislcwrtatiete i1i järn tuLisi
varoa pitämästä atk-järj estelmien
tulostamaa tietoa ainoana tieto-
lähteenään. Asialckaan etu ei oLe
el.ektronlikkateoLlisuudelLe tär-
keä: teloooS-ogtan talrana saattaa
oLLalcln raha ja voitonjlisä.yspyr-
kimYkset. Kristiina Koivieto
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TIMO LAPPALAINEN:

Kir joJa boyAa[äni.,
].IIAIIA

1unta, Dalton frumbo
ka.ntaa Joturnya sylissään, kädetöntä, jalatonta,
kasvotonta. Phil lfarlowe etsii ke.ctonnutta

kissaansa. Champion Jack Dupree tul-t lauJ.amaan kaUpungtn

rumimrnasta nalsesta. VLadimir Nabokov

saa lrolitan.

Jotain minr.rnkin on tehtävä.

Hiillyvässä valossa

aurtnko mustuu, Ja
veri puflaa kuun.

AJattelen Iähteä
pitkäI1e matkalle icohti
uusia maailmoja.
Arkku
täynna haaveita

Vihreätä taustaa vasten
mustiin pukeutr.mut tentinvaLvo Ja'
Neilikka
puuttuu hänen kädestään.
Chagallln maalaus.



Joka-aamuinen Detroit-pasianssi alkoi taas olla lopuillaan ja
aurinko paistoi silmiln sälekaihtimen raoista. Tulee taas kaunis
päivä, aiattelin, tletää hiljaista päivä,ä kiriastoon, Ebää sar-
jakuvalehtien korttien aakkostus ja sitten ... Pöydän reunalle
ilmestyi käsi, ihan pieni, ia sen rinnalle toinen samanlainen.
Niiden vä1istä nousi punaista tukkaa ja otsan pisama ja tolnen
ja monta muuta ja silmät, jotka sanantien hävisivät, tömähdys'
Kurottauduin korttien y1I ja kurkistin pöydän taakse. Lattialla
istui pikkutyttö tai -poika, ei niistä saa selväär ia tuiiottaa
napitti suoraa^rl silmiin. '

- Tuota, päivää, sartoin hämmästyneenä,

- Hei kirjastosetä, mikset sinåi ole klrjastotäti? se kysyi.
- Minäkö? Er tosiaan tiedä. Muttei se aina]raen minun sy.yni ole,
puolustaud.uin.
- Minä tied.än, se sanoi, sinulla on isommat viikset kuin tädiIlä.
Tuo olisi Nutturan pitänyt kuullar hörähdin mielessäni.
- Niinhän se orr oikeassa olet' Mutta }cuka sinä olet?
- Minä olea kirjastolapsi ja haluan viulun.
- Viulun? Niin, minäkin olen aina halunnut viulua mutten ole saa-
nut vaikka olen sentään klrjastosetä, €i näi11ä palkoilla viulu-
ja. 0saatko sinä soittaa viulua?
- Eft mutta isä osaa,

- No miksei isä sitten tullut itse lainaamaan viulua, hei, eih?in
meiIIä viuluja lainata, ainoastaan kirjoJa! Ei edes levyjä, kir-
joja vain!
- Mutta lsä sanoi että ...
- Nyt on isä kyllä erehtyrqrt, Vastuuttomia varrhempia kun huljaa-
vat lapsilleen kaikenlaista, ajattelin. Samalla tul-i mieleeni
kuinka aikoinaan lähetettiin nuorempiarnme rautakauppaafl ostamaan
raidallista maal-ia, mutta pojat ovat poikiar naureskelin mieles-
eäni.
- Mene nJIt, ja sano isäI1e, että viuluja §taa musiikkikaupoista
eikä kirjastoista. !ai halualsitko sinä katsella lehtiä tai kir-joja?
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- Ei lnrn minä haluan viulun, minä kerron isälle r s€ sanoi huu-
taen viineiset sanansa pihan puo1elta,
Kaikenlalsia vanhempia, totisesti. Vievät vielä lapselta kaiken
innostuksen musiikkiin }rrn noin juoksuttavat tyhjää perässä.
Vaikkei noin pikkuinen voisi vieLä viulua soittaåkawt, on itsetuskin viulun mittalnen. Mutta jos lapsel-Ia on lnnostusta, nlin ...
- Päivää.
- Häh! päivää, hätkähdin hereille ajatuksistani. Pöydän edessäseisoi verryttelypukuinen mies ja iso kolra, nikä l-ie bernhar-
d ilalnen.
- Hei, kirjastoon ei saa tuod.a koiria, sanoi"n.
- Mutta kun en voi jättää lasta yksin ulos tämän koirap kapssa,
se on niin vi1li vielä. Mi-nä vain tilaisin tytöIle s€txe oliko
se nyt Allenin kirjolttana vai kenen; sellalnen kuvakirja, §en
nimi o1i ainalcin Viulu.
- Ei teidän tarvitse sitä tilata, se on tuossa hyIlyIIä näytt€lL*
1ä, ninä haen sen tellIe.
- Mutta kun tyttö kertoi ettei sitä o}lut kun se
mässär se vain höpötti jotain musiikkikaupoista
kaikenlaista.
Koiran jalkojen välissä näkyi l-iikettä, punaista
mia.

juuri kävi kysy-ja viiksistä ia

tukkaa ja plsa-

: §e, niin, se oli varmaan jokin väärinkäeitysp kyrrä neirlä on
tämä kirja, Kirjoittalraa vain kirjastokorttinne niunero tuohon
alimnaiseksi.
- Kiitos, näkemiinr,

- Näkemiinl ja hei hei tyttö, sanoin
mutteivät kuulleet.
Varsinalnen kirj astosetä minälcin,
ajattelia, vieläpä koulutettu -suoritintran cumun erikoistumiskoh-
d.ista lastenkirj astotoimirvranl Hain
hyllystä uuiten Viulun - pitäisi
joskus vilkaista tätä itsekin - ja
panin sen näytteille. §aalcurin koi-
tdt mistä se oli saarrut koipensa
kuraani Pitää hakea luuttu ja put-
sata ennen kuin Nuttura tuIee, &uu-
ten ei narinasta tuLe loppua koko
pä1vänä.

niminerkki
rrKir j astosetätr
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uÄyTEtKKUNA

ITEUP0II, Ivlartin. §ome Considerations on the Nature of 'Informatlon,
Internatlonal Forrrm on Information/Documentation 1 $) 197A, 29-14.
ÅrtikkeLlssaan ieupolt pohtil termin ninfornaattor nahdollisinmanobJektiivista Ja relevanttla näärittelyä Lähtlen dialektisea mate-riallsmln pohjalta. Eänen nlelestään informaatlo tulisi nääritellä(vastaauottaJa ) järJ eetelmän rr organisoi tuneisuuden aeteena (konplek-
sieuutena)'lf jonka on saanut aikåan toisen (inforuaatlolähae) jaiJes-
telmän sille eiirtiinä norganlsoitunelsuud.en ast€rr. Informaatio nae-ri tellään si ten lnformaatioprosessln tuloksena. Tässä proeesslssa
on erotettavlssa erilalsia puoIla, kuten seuioottlsia, heijastus-käsitettä sekä prosessin tarkkailua koskevla näkökohtia. Eii se-manttletlla tasollla ilmenevät ja eri spesifien ykslköiden tuotta-
rnat lnforuaatioprosegsit käsitetäåin toisistaan pälveutuviksi muo-d.oiksi, kuten eeiuerkikei ttdokumentografiset Ja-dokunentalistlsetnprosessit (huom.organisoituneisuuden taso) .
Artikkelin näärittelyt on tehty sakealalsen tarkasti Ja systemaat-tlsesti, teksti vaatll jonkin_verran pohjatietoJa heijasthte;;i;§-ta. Kokonaisuudesgaan ottaen leupolt tuo-informäatiokåsitteen mää-ri telnilläåin keskusteluun mielenkl intoi een fiLosofi een uf otluvuuäea.

D.J. F0§KETTI Kiriastotied.e ja informatilkka kehittyvänä tieteen-
a].ar'a - koulutuksell-isia näkökohtia

LDK:n tieteelllnen juLkaisusarja n3o 6, Tampere lg79

UDKIn tieteellisen julkaisusarjan uusin sisä1tää sarjan 1ukijo111ejo ennestään tutun D.J. Foskettin vuoden L972 syyskuussa FID:n se-
minaarlssa Vezpremissä, Unkarlssa pitämiån esitelnäi,n, jol<a seuraa-
vana vuonna julkaistlln Journal of Librarianshipin n;ossa 5 (3)
otsikolla rtfnformation sci-ence as an emergent dieclpline
educational aspectsrr .

Foskett tarkastelee tässä kannanotossaan jo pitkäåi,n jatkuneeseen
ke skut eluun kir j astonhoita j ien j a informaa.t ikoiden koulutuksestaj-nformaatiotieteijijän (fas:-te sulkee sisäänsä sekä klrj:rstonhoi-
tajat että informaatioasiantuntijat) ammatin luonn.etta ja hahmot-
telee omia ajatuksiaan alan koul-utussuunnitelman luonteesta Jasuhteuttaa sen silhen yhteiskunnalllseen tilanteesseen, jossa
alal"La tälIä hetkellä työskentelevät ovat informaatiotieteilijöf-
nä ja kasvattajina.

Tässä tarkastelussa keskeiseksj- nousee teorian ja, käytärrnön suhde
koulutusohjelmassa josta johdonmukaisesti seuraa. tietokonej-ilen
oikea,n roo11n osoittamlnen. Foskettin mrirkaan opiskelijoille olisi
koulutuksessa annettava edellytykset ymmärtää te]<noi-ogian mahdol-
lisuud"et ja rajoitukset yhteiskunnall-isesti tavoittelemisen arvols-
ten päämäärien saavuttamiseksi, jotta teknologia ei päitsisi sane-



27lemaan tavoittelta. Nälstä. pääraätiristä Foskett pitää keskeisimpä-nä käyttä j ien tod e1l1st en tärpeld.en tyydyttämisiå tåloude1lisest Ija tehokkaasti. Koulutuksenune- el saisi" enää oLla ibmmattikoulutustateknisj-ssä taidoissa, vaan rkasvatukselllstatt sanan todelLisessamerkityksessä: ih::ols_en ajatuksen- viljelyä niin, "{ta se pystyyluotettavaan arvosteluun työmme t<ait[ieä puoliån syvälIiään yärrä"-tämisen pohjalta. f,

G. WERSIG & U. ilEVEIII{GI Infornaattotiectettä klinnostavat iLnlöt.
IIDK ry:n tleteellinen JulkaisusarJa n:o 7. Ia^upere' 1979,

I*insl-Berliinin X?ele Univärsitätissä työekontelevlen tutkt Jolclen
Gernot Wersigin ja IILrich Nevel-lngin esi.tys käsLttelee informaa-
tion Ja ns. lnformaatiotleteen erLlalsia ekspl-lsiitttsiä Ja tmp-
Usllttisiä määrltelnlä nilden historlallisen kehityksen pohjal-
ta. He pyrkivät osoittanaan mtten erl käsltykset lnformaatiotle-
teegtä llittyvät toisiln tieteenaloihin Ja ehdottavat J.opukst ln-
formaation nääriteLmää, Joka perustuu yhteiskururalliseLle tar-
pee1Le. - Esltelmä on alunperln pldetty kesälLä 1975 kansalnväLl-
sessä seminaarlssa EYrglannlssa, Ja Julkalstu Lehdessä [he Infor-
matlon Scientlst, 9 (4) 1975] 127-140. Xsttelmä Julkaistaan tfer-
sigln helml}nrussa 1979 sarjaarune varten korjaamana laltoksena,
Ja sen on suomentanut Mattt hrsao

UIIIOI§ SANAI MUUTTUVAT TEOTK§I ?

rolqlg vuotta o11aan_jo keskusteltu klrjastotLeteen Ja infor-matlikan alan tieteeLlj.sen aj.kakausLehdån perustamisästa rr€l&-
harume. useat seurat ja yhdistykset ovat ottaneet kantaa asi-
aan, . !.u}.it tietenkin omassa pienessä pilrlssään. Mitään konk-reettista ei oIe tapahtunut.
Tai Jotain sentään, 4,4.1979 klo 17.00 ravintola Voi.man kabl-netissa kokoontui UDK:n koollekutsuma neuvotteLukokous aihet-ta käsittelemään. Paika11a olivat IrmeLl Hovi (Suonen tirjas-toseura), ArJa-Rlitta Haarala (Suomen tfrjaLHÅuuÄpåfvefuä
seura) ' Jukka- Sa3.rytnen (ffrJastopalvelu) , 

-Marjatta'0kko (kir-jastotietee! & lnfornatiikan laitos), Annell felLahti (sio:-
men tleteellinen klrjastoseura) sekä- epäl.ukuinen joukkd uDK-Iaisia..-Ja jotta sana tuLisi lihaksi, laatettiin äuodostaatyöryhmä joka konkretisolej. pyrkimykåeäme.
siitä on siis- jo^kuukqusl. Tyglyrrmään ei ole vielä nimitetty
tri" neljän_yhteisöl i3se19t- (SKS: t.Teintie, t.F""äfa, UDI(;
{. Tgorrq., srKs : A.vei.lahtl, [ay: M.okko) . oåotammä-toirintä.
i..1*_t:59i. t rolvottavasti sjrksyllä asiasiå n;i :o ierto;-t;;tuuTLgLa.
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Kannanotto kir asto- a informaatioalan kouLutussuunnitelnista

oenguussra.

Kirjasto- ja informaatioalan nykyinen koul-utustil-anne Suomessa on

kirjava. Ainoa akateeminen koulutuspiste on Tampereella n kirjasto-
tutkinnon tai vastaavan tasolsta opetusta saa kahdessa ruotsinkie-
lisessä ja usei,ser suomenkielisissä paikoissa, Opetus- Ja tutkimus-
resurssit ovat kuj-benkin erittäin niukat ja koul-utuksesta pää-
asiallisesti vastaava Tampereen yliopiston kirjastotieteen ja in-
formatiikan laitos toimii kuuden opettajan voimin - näistä valn yksi
on tutktjavirka. Opiskelijoita on opettajaa kohden pääaineessa
yhteensä 45 .
Alarnme on akateemise.ra alana uusi ja sikst erityistä huolta on kannet-
tava tutkimuksen kehittämisestä. Ainoa tae tutkimuksen edistymiselle
on Tampereen koulutuspisteen monipuolinen parantaminen. Tutkimusta
ja koulutusta on edelfeen kehitettävä yhteydessä toisi:Lnsa.

Kirjasto- ja informaatioalan korkeimman koulutuksen hajauttaminen
on ollut enemmän tai vähemmän suunnittetlla usean vuoden ajan. Nyt
on tietoomme tullut, että Joensuun korkeakoulu on voimakkaasti
hankkimasss uusla opetusaloja, niiden joukossa kirjastotiedettä ja
informatiikkaa. Nämä han-<keet ovat oL-l eet myötätuulessa eikä esim.
Opetusmintsteriön kanta ole selvä.

Emme voi nykytilanteessa hyväksyä näitä suunnitelmia. I(oulutustarve
ei oIe niin suuri, etteikö sitä pystyttäisi Tampereella hoitamaan,
jos laitoksen resurssit turvataan, Suunnitelmj-a voidaan tehdä vasta
sitteno kun kirjastotieteen ja informatiikan laitoksen opettaja-
ja tutkijavoimat sekä muut resurs.sit ovat riittävät.

Tampereella 2+. huhtikuuta 19?9

Tampereen Ylioplston kirjastotieteen ja informatiikan opiskelijat -
UilK ry:n ha11itus

puoles ta

Tuula Haavisto, pj.
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KIRJASTOPOLIITTISEN YHDISTYKSEN
Pirkonmoon ososton vuosikokous

ItrJastopoliltti?"1 yhdletyEeen Pirkannaan os&sto pitl vuosiko-
kouksenaa sunnuntaina 8.4. . [3pp-eree].La. OsaEton uuääGi puh;;n-
lohtajakei vallttlin Perttl YaLkarl Ja toimikunnan iasånilifPälvi taakkonen, Tpri. MFaTqgT, *r3ä, fal,eqaa, pirrfto uäiinän Jaoll1 fuuteri. _I,leäksi päätettr:.ir pyitää UDK:tå nineåinään toinl--kuntaan oua edugtaJansä.
Paikalla o11 Työs sv:+ pullgelJohtaja Maf ja Jussilainen, Joteneäåintönääräisten asloiaen risätsi. käsiteliirn nyöe perråaiteerrl-
ggnpia kysyn- ykslä. [oöetti11 ny§inen tilanne sättaigeksirettå--
Pirkanmaan kirJastolhnislllä el ö1e nlnkäåinLaieta aiuee]Iista vh-dyssidettä, vaikka tarve ol1el ilneinen.rältä potilafiÅ Kiy;;-pi;-kannaan oeaetokia voiei 1öytää todelllsen ideniftäettinsä yUtåiä-ten asioiden 3Ja:!a43 Ja käytåinnössä toimLvana yhdistykeenä-.Ja silu11e, uDf,ri jäsän; kirn oplntosi ioppuvat, nila silloia tu-
1"" oLemaan yhdyositeesi- ystäviln. Ja koliäegoiåin t .q,iot[o-äupts-taa suhteeei oman työpaikän pieniin ynpyröif,in? Mitä jo" iiititi-slt KPY:hyn!
P.S' Seuraatko muuten alamme kalkkia suomalaisia alkakauElehtlä?

Oplntoneuvonnasta on saa_tavlssa paLnoasultaan täyain-u,.aia-tunutta K?Y-tiedotetta. Hae onasJ.l

TYYRI - UÄrII L-3 III
Asiasanan vLine numerossaajn juListana [IuB0Pl?0-kilpai.lu sai lähesraivokkaan vastaanoton. Irehtenrme palnoon mennessä ofi-turi;t ;;fi-
§i?* yhcleksän. (9)- r,vy?l.flttyä vaätausta. Ytrden äänen saivat sekälaitoksen tutklnustrenfffOiorrla että Asj.asanan toirnltus. Tolmitus,kuitenkin sanoutuu irtl kil-pat1u"!i, oi"r*e io 

-"iät -eittän-äionta-
neet itsellemme lcurrnialinbolipon ja'haiuamme antaa uul1lekin matr-d'ollisuuden. rrisäkst toLmitu"' iiut"i- rryrmanäåt kak;t ääntä. lloinenoli llnoitustaulurx kilpailulonärt<"J""ä ].iimattu--u"[, Häk]in päärtolngr kir_pailuromeke tlyrattiin eij-iå-äyystä, rftä-äiinä ei ortunainittu ehd'okkaan Tln?Ei, ai,noastaan- pä:rusteluiksi oli mainittu:nJoukossa tyhmyys tlivistyy'r. ------- 5-'

Varsinaisesta si joituksesta kilpailirret
{o}t 9 Tyylt ia Esko HäkI1, HäkIi sijolt-tui kolmella (3) äänellä ensinmäise[siperintöprinssiksi. penrsteluissa keho-tettiin tutusturxlaan Kirjastolehd.en maa-liskuun nuneroon. Voiton peri tällä ker-taa Jouko Tyyri nelJäll,i (q) äänellä,
Penrsteluja emme tohdt julkaista. 0hessaknrunattu voittaja tyytyväisenä lolstok-
kaan saa.vutuksensa j ohd,osta.

Kilpailu jatkuu, si1lä limbot eivät lopu
koskaart,
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PU NAI NEN

KANNEL
KTILTTIruRINHARRASTA.IIH{ OMA JÄnJESTö

la^nperelaieille kulttuurinharraetaJille on nyt oma JärJestö.
Hariastajien tarvitseman ohjaus- Ja koulutustoininnan puutteita
poistanaaa on perustettu Iunainea Kannel r:Y-.
tUaietyksen tavoitteena on auttaa kulttuurlnharrastaJla eteen-
päin antanalla tarvj.ttavaa ohjausta Ja koulutusta käyttäen ?pu-
ira atnrrattitaltailiJolta. Yhdistye järjestää vuosittain nuorten
harrastajien kulttuurikilpailut. KilpailuJen vä1illä toimivat
eäiianö11ieesti alnakin kirJoittaJapiiri Ja valokuvaajien kerho.
Yhtlistys Järjestää nyös llta^uria, runomatineoita ja nulta tilai-
guuksi-a.

[änä keväåinä ]mlttuurikilpailuJen sarJolna olivat kirJallisuus'
kuvataiteet Ja valokuvaus. §nsi keväänä vuorossa ovat eslttävän
taiteen sarjåt el1 musilkln, lausunnan Ja näyttåinötalteea, sarJat.
Valni stautumls ena kul ttuurikilpailuihtn J är J e s te tään syyslmus sa
seminaarj. näid.en a1oJen harrastaJiJ.le. §yksyn aikana tullaan kil-
pailuJa muutenkln tekenään tunnetuksl Ja antamaan osa1llstuJil-
l-e tarkenpia ohJaita.
Punainen Kannel r.y:n säännöt salllvat tästeöes myös henkilöJä-
senyyclen yhdistykseesä. Jäsenmaksu on tO mk vuodessa Ja Jäsen-
maksu oikeuttaa Baitsl tietenkin vailnrttanaan yhdlstyksen tolmin-
taan, myös ha}vempaan sisäänpääsyyn Punaieen Kanteleen iltaniin
Ja nahdolllsesti muihinkin tilaisuuksiln.
Tarkempia tietoJa Punaisen Kanteleen kirjoittapiiristä tai valo-
kuvaaJien toiminnasta 3rm. toimi4nasta saat esimerkiksi soitta -
malla-59569/ Juuso Pajirla tai 54681/ fetjo Franck.

0smo SouneLa
hrheenjohtaja
h.rnalnen Kanne1 ry

UIEITÄ KEHU[AAI{.!

rrbpultalcin muut ovat huomanneet sen, minkä Asiasanan toi-
mltus on ai.na ttennyt. Punainen KanneL krrlttuuritapahtunan
kllpalIun järiestöJen tuottarnan materiaalin sarjassa myön-
nettiln Asiasanalle Inrnnia,mainlnta. Tuonaristo kiittell
erityisestl lehd.en sisäItöä ja }nrvitusta.

KunnialrirJ a on nähtävissä opintoneuvonnassa noud.atettavina
työaikoina,

o a
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Kirjallisuuden vaaroja
Eräälle ystävälleni, kutsu-

kaamme hiintii tiiss*i vaiheessa
vaikka Uoleviksi, kävi niln että
tavoistaan poiketen hän eräänä
päivänä meni kirjastoon. Häntä
vavahdutti kirjojen paljous, ja
hetken hän ajatteli livistää nii-
ne hyvineen, tehdä oharin ku-
ten sanotaan,

Mutta kirjastovirkailijat ha-
vaitsivat hänen aikeensa. Ystä-
vällinen naishenkilö asettui
oven ja Uolevin väliin ja tiedus-
teli mitä hän haluaisi lainata.
Uolevin ei auttanut muu kuin
valita umpimähkään pari klr-
jaa ja ottaa ne mukaansa.

Kotiin päästyään Uolevi luki
teokset suurella mielihyvällä;
häntä alkoi harmittaa ajatus
kuinka monta vuotta olikaan,
päässyt valumaan hukkaan il-
man hyvien kirjojen mukanaan
tuomaa lloa. Hän päätti uusia
pikaisesti käyntinsä kirjastossa.

Mutta miten ollakaan, Uolevil-
le siunaantui sitten kaikkea
muuta pikku puuhaa, ylitöitä,
riitoja kotona, esilntymismatko-
ja, dokauskausia, oopperakäyn-
tejä. Ja niin siinä sitten kävi, et-
tä eräänä kauniina päivänä Uo-
levi kauhukseen huomasi lai-
naamiensa kirjojen lainausaian
menneen umpeen.

Uolevi oli täyein lnnmällå.
Hän ei tlennyt mitä tehd§. Hän
oli aina huolehtinut kaiklsta si-
toumuksistaan, laskulsta, vuok-
rista, uhkasakoista, avioliittolu-
pauksista. Mutta kuinka oli me-
neteltävä palauttamattomien
lainakirjojen kanssa?

Uolevi vilkaisi taaksensa.
Myöhästyneet kirjat polttivat
työpöytiiä, tuntui kuin ne saat-
taisivat minä hetkenä tahansa
kärähtää siitä läpi kuin vahin-
gossa päälle jäänyt silitysrauta.

Uolevi kävi heittämässä märän
pyyhkeen niiden ylle.

Uolevin työmatka kulki kir-
jaston ohi, Hän päätti vaihtaa
reittiä vaikka matka siitii piteni-
kln. Plan hän ei uskaltanut
enää kävellåkään vaan ryhtyi
käyttämään taksia, ylellisyys jo-
hon hänellå ltse asiassa ei olisi
ollut varaa.

mennä töihin. Hän maleksi
kämpillä, poltti tupakkaa jota
talonmies hänelle kantoi ja viet-
ti univapaita öitä. Kaiken aikaa

Mutta eräänä päivänä kävi - ÄU<ee yhtään yrittäkö, sa-
niin, että taksl pysähtyi liiken- noi kirjastovirkailiia. - Me tun-
nevaloihln. Uolevlsta alkoi tun- simme teidät heti!
tua, että häntä tuijotettiin. Hän Kaksi virkailijaa tarttui Uole-
käänsl päätään. Viereisestä au- viin ja hänet vietiin kirjaston
togta häneen katsoivat kiriasto- kellariin. Sieltä kuului pitkään
virkallijan yhtä aikaa surulliset solmuruoskien viuhunaa ja
Ja syyttävät silmät! tuon onnettoman sielun epätoi-

Uolevi ei enää uskaltanut Vanhemmat, vakavailmåinen

Eilisessä lehdessä Origon pa-
kinan loppu oli pahasti seon-
nut, Pakinan viimeinen kappale
kuuluu:

Kakei virkailiJaa tarttui Uole.
viin Ja hänet vietiin kirjaston
kellarlln. Sleltä kuului pitkään
solmuruorkien viuhunaa ja
tuon onnettoman sielun epätoi-
voista ulvontaa Joka vähitellen
voimien ehtyessä vaimeni.

Pakinan lopursa olleet vilsi rl-
viä, Jot&a kertoillvat lankkupih.
vln ayiimiaestå, olivat Jotain al.
van muuta Juttua.
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si asua mustilla laseilla ja iso-
isän maahan asti ulottuvalla
päällystakilla. Hän otti kirjat
mukaansa ja meni kirjaetoon.

- Uolevi, nämä kirjat lainan-
nut henkilö, on valitettavasti
kuollut. Liikenneonnettomuu-
dessa. Olen pesän uskottu mieg
ja löysin nämä teokset hänen
läämistöstään. Pyydän palaut-
taa.

nuoripari, tilaavat kumpikin
lankkupihvin

Miehenalku panee perunavii-
paleita suuhunsa molemmilla

hän mietti, ja lopulta sytytti!
Uolevi meni peruukkiliikkee- wf**-

seen ja hankki irtoparran, irto- .4
viikset ja peruukin. Hän täyden- (/

Aruolsat
päiätriiiäir

Viim vuoeien aikåna opiskoli-
joiden toirnrentulo on huonontu-
nut. Opintolainan reaaliano on
lask€nut nrodesta 1972 vuoteo
f978 mnnessii 34,2 Vo ja opinto
rahan perusosan reoaliarvo 42,2
7o. Opintotuen arvoa on hei-
kentiinyt korkojen maksu opi*
keluajalla. Usäksi tiiyei-

ilaiiryygraja on jättånyt mnet
opiskelijat kokonaan opintotum
soamisen ulkopuolelle. IftiHlta
tulisi mieletihrne mytts olla oi.
keus vanheurpien värallisuud*
ta riippumatta eaada opintotu-
ka. Opiskelijat taryitssvat te
hokkaarnpia uudietuksia }uin
ensi lukuvuonnå voimaan astuva
ruokailutuki.

Vaadirnre, ettå
opintoralun p€ru$san

markkamäiiriiii on m$sttava
enmniin suhtffisa qintolai-
naan

- opintotuen kuot on eiir
rettiivä valtion nake€ttoviLsi

- lapsipcheiden lninalorotru
on annsttava qintratuna

- tiiysi-ikiiis5rye on tdnrtst'
tava myöe opiekelijoille myön-
nettiiviin opintotuco kohdalla

- talaiginnalsussa oB hD
mioitava todellim tahddlim
tilanns. tY0tttqryeajdta hliEi
opintolainojeo hdöe dirtåä ko
konaisurdeosaålr vdtio
makg€ttaviksi

totietm ja
Tampeta Vlhpi*on kirjae
ti€tm ia infurmatiilan qnsod$

kdijoiden ainejiirjedön t DK
ry:o ballih*m edsta

ThiiaSoLLih
sihtsi
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AJANTAPPOLISTA

Tagpglegn .§aider,nuseq, Puutarhakatu 34, avoinna lltapäivlsin
4.5-27 .5. Pohjolsmaisia satukirjakuvi'tuksia sekä :.tätiataistanykytaldetta (Bucci, placesi, pauluccl)

Tugp?f"g9, pIFf,iglgi,X. *,r"_"g, Palomäi,entie 23, avoirur.a LZ.-aO+,r-3u.). Ka1evl lJuodemaa - renrografliklraa
- näkymiä ja tilanteita Espanjasta
Jan Groth - gobeliineja

4.5-12.8. L2 tamperela.ista taitäitiSaa
§ar.e__Ei}§egrg{__tgt.g3m}lsgg, ,Särkännieml , avoinn a tt-ZO ( m" sut j . )loistava avaja.isnäyttely ja"tkuu (tipi.n kapin)

TeattereisFa esitetään edelleen näytelmiä:
AHAA-teatterln Solveigin laulun ovat kaikki toivottavasti jo
nähneet?
fV Näyttelijäkurssin Naama & Nenä kannattaa käydä
katsomassai vii.mej-nen esityskerta on Teatterimon-
tussa 11.5.
Tanssiteatteri ?olar (Kirkkokatu 1, Frenckell)
esittää 6.5, Myyrä ja hänen ystävänsä, ja 9.5,
esitetään llampere-aiheinen tanssiteoe.

lltus11kin alue el-ta :

IL ja 12.5. Yllopiston juhlasalissa Kaupunginorkesterin konserttl,
luvassa on Sibeliusta, Tshai-kovskia ja Brahmsia. Johtajana J. Ja1asja solistina !uolajan-1,{ikko1a, viuIu.
5.5, Sulasolin sekakuorokonsertti klo18
Ja kun pyynikki kiristää, muista yo-talo
illuuta merkillistä:
6.5. Valtakunnallinen partioparaatl
26-27 .5 . Il{erkonomi}iiton Liittokokous hotelli ltosendahlissa

Kesällä Elpahtpu kaikenlaista ympäri maatal

ffiää:'Ji:H*
r*aL{L-

r Pori Jazzrr- t2-t5,7,
Pohiolan suurin ja kaunein jazztapahtuma!

a

tampereen Konservat oriossa
( pogopogo )

t

@
fi
s
dfi.,.,m

w*'flil

§avonlinnan Ooppera,
juhlat 8-26.?.

Tirrun Musiikk[iuhlat
2O vuoffa 4-9.E.

Thmpereen Teatteri.
keeä 14- 19.8.

Helsingin Juhlaviikot
23.8,-7.9.

I

E=
;r:E
F--

Kauetisten Kanean,
mueiikkiiuhlat
L6-22.7.

Jyviickyliin Keaii
26.6.-5,7.


