


ASIASANA t- l7g
Åsiasana on kirjastotieteen ja
informat iikan opiskelL j oid.en
äänltorvt. Se yrittää pitää Iu-
Iri j ansa laitoksemme tapahtumien
j a laa j ernmalt ikin opl skeli j oita
koskevien asioiden tasalla.
0pisirelijoiden edun mukaisesti
Aslasana pyrkii ott an{taart esiin
opetirksessa, työpaikolIla tai
muualla ilmenneitä epäkohtia,jotta ne saataisiin yleiseen
ke skust elur"rn j a sit en selvit et-
täislin" Aslasanassa julkaistu
krit i iki{i on aina kir j o it et tu
rakentavassa mielessä, ei kos-
kaan loukkaarni st arko itulrse ssa,
vaiklca sitä nilnlcin on haluttu
tulkita. Ketään ei riepotella
pelkästä sadistisesta nautin- .

nosta, ar'\rosteluun on aina 01-
1ut aihetta. 0n turhan helppoa
ohit T,aa epämieluisa kritiikl.ri
1yör*ä11ä siihen leima s€-orl-
taas-nlitä-asiasanäJ!- juttu j a.
Lehden rämäkämpi puoli r frs r
kvasj.asanajutut llmboine en
muineen - on luettava "opiske-lijahuumorinrt tilille, lehden
kevennykseksl kirjoltetuilta.
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SOLMURUOSKAN

d'\"'SlVALLUKsET

Tuijo Sonkk ito :

tÅit1l'iÅ i'lÖliilu;it'Å JÅ KUUI.rr,$fA
liLrlil::,.iiii [Å itf UruiSili.
(,l,C.Saxe/
O1ipa kerran kaukana Intiassa kuu-si gfinhaluista ruiestä. Eräänä päi-
vänä he rnenivät eläirrtarhaan tutus-
tuakseen norsuun. Vaikka he olivatkaikki syntyurästään saakka sokeita,halusi kukin tyyd"yttää tiedonhaluaan
tekemäI1ä ornakohtaisia havaintoja.
bnsimmäinen lähestyi norsua ja sat-tui törmäämään sen Leveään jä vank-
kaan kylkeen. Hän alkoi oitis kil-jua: Itl{yvänen aj-ka r frorsu}ran. on kui"n
muuri j fl

To j-nen kosketti syöksyhamnrasta j a
huud aht j- : 'tlrei o mitä pyöreätä , sileä-tä j a terävää tääIIä on? irinun mie-
lestäni e i ole epäilystäkään s j_itä ,etteikö norsu muistuttaisi keihäs- 

-

tä. rl

Kolmas ojensi innokkaat kätensä koh-
ti norsua ja tunnusteli sen pol-
vea: f rf ied.ätrekö , initä tämä kum.;a}li-
nen peto muistuttaa? Sehän on ihankuln Buu i rt

I'ieljäs tunnusteli norsun kiemurte-
levila- t1arsaä ja julisti tyytyväi*
senäI rf liinä tiedän norsu- än- kuin
käärme i ft

Viides, joka sattui koskettamaan
norsun korvaa, huud.ahti : rsiokeakj_n
voi kertoa, mitä tei.mä eniten muis-
tuttaa, Fuhukaa rnitä puhutte, mutta
tämä ihmeellinen elefantti 6n ai-
vån niin kui-n viuhka.
Kuud.ee o1i tuskj-n ennättänyt hapuil,
la eläintä kohti, kun hänen eteen-
sä osui norsun helluva häntä. Hän
tamasi siitä kiinni ja julisti suu*
reen ääneen! ttliinä tied.än, norsu on
kuin köysi,l ft

I,liehet riitelivät kauan ja äänek-käästi. Kukiq plti itsepäisestl jajärkähtäiirättä kiinni omästa näkö[ul*
inastaan I vaikka j okainen o1i os it-tain oikeassä r he olivat kuitenkinkaikki väärässä. Jos iniehet olisi-

vat hieman vaihtaneet paikkaa ja
vertailleet kokemuksiaan, he olisi*
vat saaneet täsmerllise,irirrän j a oi-
keamrnan iniel j-kuvan siitä, ;itiltä
norsu tod.ella näytti.
Näinä sumeina vuodenaikoina kan-nattalsi tarkj-staa käsityksiä,jotka eivät ole pälvänselviä.
Kuten esimerkiksi 3 osaanko kuun-nella ennakkoluulottomasti. Jo§
on totta, että }<äytämine reilut
LIO ?6 valveillaoloajastamme kuun-
telemiseen, ei tod"ölla ole merki-
lyksetöntä, miten ja mitä kuunte-
lemme.

Tg*pä- kokeeksi muutaina kysymysitsellesi: Kuuntelenko mieieifa-tri, kun muut puhuvat? Kuuntelenkosi[oinkin, kun puhuja ei mielly-tä minua? Ajattelenkö mitä hän
puhuu? Irlaltanko olla arvostelematrta puhuJan ajatuksia ennen kuin
hän on lopettanut? Kuuntelenkosilloinkin, kun esitettävä asia eimiellytä minua? Haluanko keslcus-tella Ja kysellä aiheesta?

H}ämä, jos ylevästi sanotgåDr ja
opiskelu, jos hal-utaan muuten vain
kuulostaa asiantuntevj"ltar or kai-
kenlaisten vi-estien vastaan otta-
mista ja palauttamista. Suurin,
vaikka ei vä}ttäraättä tärkein, osanoista viesteistä perustuu jonJrin
kielen käyttänniseen. Ja kieli nyt
on sellainen kuin oR r e1i epäIuo-
tettava. l,feiI}ä on jokatsella oma



L
kielioppimme ja sanakirjamme r pu-
humattakaen kaikenkirjavista mer-
kitysoppaista ja knoppisanastois-
ta. Puhu siinä sitten selvää sue-
men kieltä:

.j otta saisimrne ongittua kuiville
puhujan lähinnä tarkoittaman vies-
tin r ill€id.än on ensin kuunneltava
lgppuun asti, mitä hänellä on §8.-
nottavanaan, ja sitten kyselemäI1äselvitettävä hämäräksi jääneet
kohd.at.

Jotta kuulisimme toisternme on-gelmat, miglipiteet ja-uuået aja-tukset, rileidää on ko[oonnuttava.
ÄoKou.lrset, kahvj-tauot, työryhmät,iltamat kaikki ne jå ,änei rnuutovqt ilmiöitä, joissä o1laan
vaihtarnassa fieittuvia, koko&o&s_sa näkemysteru,iie palapeiiä,
Yhte i styöte rve isin
Is

I
t
!
I

I
t
I

ilä
E-(

Keljo Krl1e kävi köpelösti, hän ei jalrsanut
enää opi slcel l.a i luT;aava u.ra kulvui l<o ko cn.
I'/IIK§]? 0n puhuttr-r että p,,el j c K. otti opiskelun
liian vakavasti, eikii, ki,iynyt uill,i:n iltamlssal.
Jot i; e i-

sinulIe
kävi s i
samo in,
TUIII UDK I n

I{eijo K.

ILTA4WIIN
t./f.k/o /g

T.ATEBT\AATV
ffttl.aan on tuiossår myös soslconin ja
t äyci cniryslco ulut us ke s.lruks en väked, .

Juhani L. nä,;ytti etulcäteen rniten hän
ai lcoo pog:ilia ilta*i ssa. saimme kuvanpolilsln ralklstostar se cn pilrretty
silrninniilci j öid.en lcr.lvaust en perurst ee11e.
0t arme o såla .



5

KIRJASTOTIETEEN

RAKENNUSTYOMAA

fr5-1/€g/5
Ja maa oli ?plig ja tyhiä, ja pi.meys oli syvyyden pää11ä,je henki llikkui vetten päällä.
Ja 0petusmlnisteriö eanoi: ItTulkoon valkeustr. Ja valkeustul,i: v . 1945 alkoi [ampereen yhtej"skunna]11sessa korkea-
koulussa kirjastonhoitajain säännöIli-nen koulutus.
Ja 9pgtusminlsterlö eroitti valkeuden pimeydestä, ja slir-si 1971 kirjastokoulutukgen perustamaaäsa tamperåeä ylio-
Pi§ton- {hleiskuntatleteelliseen tiedekuntaan. Ja näiä s}rn-
Ifi- pohioismaiden ensimmäinen kirjastotleteen ja lnformä-ti-ikan PTgf es suurl . Jp Ope tusminiå teriö katsot - sitä , j anäki, että se oli hyvä.
Ja tuli ehtoo' tuIl aamu, kolmas päivä. Ja kevääIlä 1gT3
lrlf professorj.n virka haettavaksi, jotta valot saataisitn
taivaanvahvu-uteen eTottamaan pälvää ytista. Ja hakijat ofi-vat nimeltään ftli..gs _j-a lilainen , siIlä icolmas luopui-. Ja Mies
-o11 parempi , mutta }'Tainen vahvempi , j a virkaa j outui pit:
kään hoitainaan epäpätevä. Ja opiäkeri;at näkivät, ettäl seollut hyvä.
Ja tuli ehtoo , tu11 gaTu r rl€1j äs pei,!vä. Ja UKK yli jumalanlmittl vahvernrnan Naj-sen 1 .11-,1977 luklen tir; ä;i;ti"-teen ja infomratiikan professorlksi Tampereen yfiäpisioon.

KAI(ST VUOTTÅ IfYÖHE},.{I.,Ir1{ . . .

Kaksi vuotta professuuria ei täs_sä luomlskertomuksessa ole mi_kään pltkä aika. Kuitenkln tifan*teen näin vakiinnuttua pitäisi
lalioksen uud.en ttimagoylir ol1a j ohavaittavlssa. puhutäanhan joiä_
paln plirelssä jo rrTampereeä kou*
lukunnas tat, j a i,Okon dj'nas tias-tart :

Ivfikä tämä laltoksemme uusi linjasitten oilr tai mlkä se voisl ol_Ia, sltä yrltårr fräf*o tell-a,.s eu._raavassa kirjoitu_ksessa. Frofes_sorimme koulutuspoliitti"*t -t .r_nanotot elvät o1ä varmaankaan
saaneet nii11e kuriluvaa ju.lki_suutta, joten käsittelen""iita
?T?ll. 1yh3r6s ti . Mahd ollinerr-t=i_trrkki or3 tarkoitettu rakentavak_si, . el hyökkääväksi; toivon 

-äsi_
gi"!* synt;ry§rr keskustefuål rJ:.e_liplteistäni vastaan i_tse.
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PUHE l,trrrptrlil KrRJAsuorÄrvrr,rÄ

Okkomme suori-tti eräänlaisen d.e-byyltinsä ylelsten kirjastojenpuolelle kesäkuussa Mik1reliåsä,
missä hänellä o11 yleisönään kuu-
tisensataa kirjastöihmistä. Aj.-
heena oli kirjastoalan koulutus
-lg täydennyskoulutus, joista jäl-
kimmälnen korostui hieman enem-
män. Lteltä enemmän ki-lnnostava
kirj as tonho i ta j i en peruskoulutus
hälpyi ikävä ky1}ä pahastl
tutklnnonuud i s tus t e rmino 1 o gl an
hettelkleöön. Esitelmän sävy oli
kuvaileva ja lnfo:rnatlivlnen,
täydennyskoulutuksen sekavaan tl-
laan Okko teki selkeän ja kon-
kree ttls en parannus ehdo tuks en.

Kuva atz. Professorr luennoimassa.

Toki esi.telmä kosketteli koulu-
tuks e-mme p eriaat t e e 1li s empiakln
kysyrTlyksiä; erääksl professorfun-
me keskelsis tä alheis ta näyttälä
muodostuneen teorlan ja käytän-
nön suhde koulutuksesåamme. 0kko
nuhteli kenttäväkeä siitä, että
vas tavalmis tunei 1ta kirj as tonho I -tajilta usein vaaditaan valmiitajuurl sen kirjaston käytännön
tletoja ja taitoja. trEmme voi
fampereella opettaa, missä kukin
kirjasto säl1yttää kahvikuppei
jaanff o totes j- Okko. Akateemiseen
koulutukseen kuuluu, että se an-
taa mahdollisimman laajat teoreet-
tiset valmiudet sopeutua erllai-
siln kirjasto- ja lnformaatiopal-
velujärj estelmiln, ja myös 5"mmär-tää ne kokonalsuutena, ongelma-
keskelsesti.

Tä11ä koulutuspolilttisella kan-
nanotolla Okko torjui myös tuo-
reeltaan l(okoomuksen kirjastopo-
liittisen kannanoton vaati-rnuksen
klr;iae tokoulutuks en suuntaarcis es-
ta entJ.stä enemmän itse käytännUn
klrjastotyöstä lähteväksi. Ase-

telmassa alkaa muuten olla huole§_tuttavassa mäi*rin semoiä- piirtei_tä kuin tigdotusopin iifrätäessaalkanaail: 
. §yy}tämä1lä tfitä 

-ioulu_
tuspis tu Itii- i'käytännc;sia .riä=ran-tuneeksit' tal r'iii_an yht"iätrrrrta_tieteelliseksi " saadaän' iäiiäuyyuud.en f'käytännönl.äheisen'i -iiäufu_
tuspls te en perus tamis åiiu . 

--iai 
tolr-sernine on !iis. syyfg_ pit?ä yrrå [t_vlä suhteita rceäiallä; "J; 

[v*ttävä
l!?y}änn?ggä osolttamaan; etia kor_Kearasoinen teoreetlinen eli tle_teellinen koffi palvelee parhal_

ö;:"äöi t "ffi=§* # " 3 : 
å 
:ilij*, 

-

§91pu19, ionka mukaan tieteåftlsel_
1ä koulutuksella saadaan *itärny?il epäkäytännö1lisiä "tt*täi1l_j öltän .

OKOII YTITKX,ANAS TUJÅISE§ TTEUTA

oli luonteell*u3. paljo, yleisempi,
akateemisempi.. lIää käsitt;ii slinå
l,i=i as to- j a informaatiopåf"elua*
13, päQmääriä ja kehitysäuurrii, se_kä suhdetta alän tutkiä;[";;, Ki.r_igptoalan koulutusta käsiteifes_
säåi,n Okko varoltti taas iiiää prag_
maat tis es ta arnmat tisuuntautuäei suil-desta, ja vaati lau<jatur_tåää" o_
pr-?:1to j ep kehl ttämis tä rrongelmakes_
keiseent' suuntaan. Clisi äi1;;--;[*kä.syytä korostaa ko*g I A,*i]opin_
Ig! en, ?SSelmakeskeffitta-- f tiäteer_lr-syytt_*) I sillä laudatur-valhe onrox:" nylcyigelläiinkin kalkkein vähj._ten arunat'Li suuntautunut .

.t

Kahdessa koulutuksemme kannalta
keskelsessä asiassa 0kko llniaisi
kantansa konkreettisestl ja yksi-se*litteisesti. Toista lcirjaätoäfroita-jlen koulutuspistettä ei tule lähi-ailroina perus taa , Tarnpere en 1ai tok-
sen resurssit on ensin saatettava



todella kestäväIle pohjalle. Apu-
laisprofessorikysymyksestä Okko e-
sitti vetoomuksens ff Tarvj.tsen työto-
veri-n.rr Tämähän orl ol1ut myös UDK:n
vaatj-mus jo pltkän ajan, joten tu-
kekaamme toisiamme t Sitä va&n en
oikein lmmärrä, miksei laitos hoi-
tanut vuoCen 19Bi vlrkabudjettlin
esitystä tämän vlran perustamises-
ta, valkka vlrka kuulemma juurl nyt
olisi ollut hyvässä myötätuulessa.
Vuosikin v1lvästystä on paljon, lcun
kamppaillaan resurssien alarajaI1a.

KlR JAS IOTTEDI] I(TRJAS TOTTNNEE}rÄ

Kirjastotieteen kuva on Okon pro-
fessorikaudella Tampereella muut-
tunut hr:omattavasti, ei varmaan-
kaan vähiten Reijo Savolaisen an-
siosta. fuoreessa mulstissa on
vielä Ritva §levänen-Allenln 1au-
sunto kirjastotieteen ja informa-
tiikan "toäel1is esta" luönteesta,
jonka takia opplaine ei sovi lain-
kaan yhtej.skuntatieteellis een
tiedekuntaan. Hänen mlelestään
kirjastot on käsitettävä ennen-
kaikkea hallinno111sina yksikköl-
rä, minkä takia kirjastoalan ope-
tus sopisl parhaiten ylioplston
talouCel11s-hall1nno1liseen tie-
dekuntaan tai kauppaoplstolhin.

Nykyinen professorirnme puolestaan
pitää kirjastotledettä ja lnfor-
matlikkaa selvästi yhteiskunta-
tieteeriä, joI1a on vahva poikki-
tieteelllnen 1elma. Mielestäni
on pidettävä kunni-oltettavana,
että Okko on ottanut vastaan näin
mittavan haasteeni lähteä kehlt-
tämään opi-na1d& s j oka polkkeaa
nllnkin huomattavasti hänen ai-.
kaisernmasta tleteenalastaan. fi.e-
dämmehän, että hän on tullut a-
lalIemrne nimenomaan käytännön
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kirjasto- ja informaatiopalvelu-
työn kautta.

Ehkä juuri tästä johtuu, että 0-
kon kirjastotieteelLisessä kon-
septiossa on havalttavtssa joita-
kln yhteiskuntatieteille viäraitapilTtgltä. Esim. virkaanastujai.s-
esitelmän perusteella hänen åkee-
massaan voi- (hyvin pelkistäen) e-rottaa kaksi irrallista osaa;
lolr_l aqto ( tai inf ormaatiopalve-
luyksiFkö tai -järjestelmä) ja
Ilteiskunta. folsaalta kirjaäto-
tlede hänen mukaansa tutkii kir-jaston sisäisiä (meneteh:nä- or-ganisaaEö;Iil) kysymyksiä, toi_-
saalta taas qllp;siq, eli kirjas-ton suhteita-lffif,6lFEuntaan. Tä1-
laisessa erottelussa kielletään

heLposti kirjaston ttsisäisGssätt
toiminnasse mukana olevat yhteis-
kunnalliset komponentit ja lain-
alaisuudet. Yhtelskunnalllsuus on
käsltettävä myös klrjastojen si-
säisen totminnan ohjaajana ja eh-
toina. Klrjastoista el vold_a teh-
dä mitään rrsuurta loikkaustatt )rh-teiskuntaan ja takalsj.n.

KOUIUTIIKSEIT{E KEHTTYS
VETTSE]IrERÄIIÄ

Kirjastotieteen ja informatlihan
laitoksen tehtävä on kahtalainen;
sen oIlsi vastattava sekä koulu-tuksesta, että alamrne tu_tkimuksen
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edis tämis es tä j a koord j.noinnls ta.
§glr gttä laitöksen tutkimuspo-
llittinen ohjelma on jäänyt lahestäysin toteuttamatta, - ymmärtää
helpostt tuntiessaan alamme tut-
kimuksen kehitysvaiheen suomessa.
Tutkimustoimlnta käynnistynee sj--
tä mukaa, kun tutkljakoulutus al-
kaa tuottaa hedelmiä.

L{utta rniten ai-koo 0kko luotsata
laitoksen peruskoulutuksen ensj.
vuosikymmenelle tutkinnonuudis-
tukseen. Se tulee onnistumaan
va,in asj.antuntevån ja rilttävän
opettajakunnan avulla opiskeli-joiden panosta lainkaan vähätte-
Iemät tä . Ja to tuud.en he tki on 1ä-
hellä; kaksi lehtoraattia on täl-
1ä hetkellä haettavana. L{inkäIai--
si-a vaatimuksi-a o lisi as e te t tava
eslm. lehtorille, jonka olisi
korvattava Karstu, laitoksemme
tuklpylväs "? Yilpltön toivomukse-
nl orrr että nälstä asioista voi-
taisiln keskustella myi5s opetta-jien ja oplslcelljoiden kesken,
koskeehan tuleva vallnta meltä
kaikkia.

0kico on korostanut pragraaattlsen
amma t tisid.onnaisuuden hal taIli-
suutta koulutuksellemme. Valitta-
koon sils laitoksellemme tieteel-
lisesti orientoltunei.ta oiETtF

--Ht-.--jia, joilla on selkiintynyt käsi-
tys lrirjasto j en asemasta yhteis-
kunnai: d emokraattisena kulttuuri-
palveluna. Valittakoon sellaisia
opettajia, jotka pystyvät näke-
mään käytännön kirjastotyön krlit-
tlsesti ja ongelmakeskelsesti, ei-
kä pel-klcinä telcnilkkotna. iillcöön
slls Liikaa pai.notettako käytän-
nön kokemusta itse kirjastoalan
teknlslssä tai halllnnoIlisissa
töissä. Kuten 0kkomme on huo-
mauttanut; tarkoitus on koulut-
taa kirjastonhoitajia tulevai-
suutta varten, pelk1rä nykyis-
ten järj estelmien hallltsemlnen

j 
"q qel- saa o IIa peaas].a .

tfJolralnen kirjastonhoitaja ja in-
for:mnaatikko on arkityössään-myös
koJ:Iutta j a. Hänen yhtenä tehtävä-
THn- on- gp?staa ja ohjata käyttä_
!+ä. harkittuun kirjalLisuudeä va-llntaan ja käyttöön rilppumattap+i!?, ovatko nätäen tai,leet eet-tislär est-eettisiä, tiedö1Iisiavat virkistyksellisiäll , totesi
Okko Mlkkelissä. pohdlttakoon va-kavasti tätä kirjastojen kasva-tukselllsta roolia ja-sen merki-
!y?ta koulutuksellemme, Ja paino-
tettakoon kfljastotieteen jä ln-formatiikan lehtorln pedagögisia
kykyjä; hänhän on itsä asfa§satrtoisen asteen kasvattajart,

OIKAA }IEItrIE ESr},IENKI{INÄ . . .

Iiiln, tämä on tärkeää; j os halu-
taan kasvattaa demokraattisia
kirjastonholtajia, on se tei:tä-
vä myös demokraattlsessa henges-
sä I 0n mleletöirtä asettaa väs-takkain esi.merklksi UDK j e ope t-
tp j lgto i etummehan ovat pal"; öf tiyhtetset, joten toimikaamme -yh-
dessä nilden puoleeta. Meltä-
kalkkla koskevat ja kiinnostavat
asiat on saatava ajoissa keskus-teltaviksi., ettei synt3rlsi kuvaasalallusta ja taktll<olnnista.
Valkka yliopiston byrokraattinenja kankea vi::katle tekeekln mah-
dottomaksi demokraattisen päätök-
senteon, €i se silti estä asioi-
den demokraattista käsittelyä.

_t



Seuraavassa kaksl käytännön ehdo-
tusta cLemokraatti-sen hengen 1uo-
misetrrsi lattoksellemme 3

1) UDKrn vanha ja hyväksi koettu
tradtt*o : LAITOSKOK0UKSET, iotka
voidaan kutsua koolle alna, kun
ky11in tärkeltä meitä kaikkia
koskevi a asioita ilmenee. Näissä
opettajat ja opiskelijat volvat
parhaiten informoida toisi-aan,
j a saad a asloihin 1aa j elTiman näkö*
kulman.
2) IÅITOKSE}'I TIEDOTUSIEI-ITT}TE}{,
jota on myöskin aikoinaan käytän-
nössä kokelltu. Se voisi valkka
o11a seinä1ehti, joka ilmestyy
sovittuun paikkaan alna, kun i1*
menee tiedättamlsen-moisia asj--
olta. Tämä vaatil myös UDK:sta
vastuulllsen yhd.yshenkilön, joka
yhdessä laitoksen kanssa toteut-
taa tämän tiedotuksen. (;o pe1-
kästään tämä jatkuva yhteydenpi-
to parantaa tiedonkulkua. ) 

-

å7..9. 79 täydennett.-r UlIi ry: n_hallitus
iui;l u lii -:-'O tuul a Iiaarik . 15-17

Satainakatu 1)
rrautat ienkatu
I'iuolial anti-e
;iatakunnenk.

I
Ltlelestäni UDK:n ja opettajiston
vä1j"11ä on vallinnut a j oittaln
perusteeton luottamuspula. UDK: n
esittämä kritiikkl on usein käsi-
tetty tahallisesti väärin sen nä-
ennälsen tr julmuuden takiart. CIi-
si j o aika alkaa toimia yhd.essä
yhteisten asioj.den puolesta, ja
jättää henkllökohtaiset sSrmpati-
at j a antlpatiat sivumrnalle. Me
opiskelljat tarvj-tsemme vireätä
ja demokraattista alnejärj estöä,
joka innostaa kriittlseen ajat-
teluun ja käytännön aktiivlseen
toj-mintaan. L,{yös opettajien o1i-
sl Snnmämettävä UDK:n positiivi-
nen merkitys tulevai-suuden kir-
jastonhoitäjten henkiselle kehi-
tykselle ja annettava sille tu-
kensa .
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UUDET OPETTAJAMME

i :'
!l
i:

I
§!

':t:\\\s!.1

Anne1i Kankaanrinta TuuLa Siikala

Syksy toi laitoksellemme kaksi uutta väliaikaista lehtoria. Tuula
Siikala sllrtyi laitokselle Tampereen yliopiston kirja,stosta, ja
hoitaa vt. lehtorin virkaa tämän vuoden loppuun saakka opetusala-
na.qn tieteellisten kirJastojen hall-into ja" työmuoctot. Anneli Kan-
kaanrinta ltlokian kaupunginkirj aetosta hoitaa leena Teinllän 1eh-
toraattia äitiyslomasi j aisena lokalflrun alusta t oukokuun loppuun.
Hii:nen opetusalanaan on yLeisten kirjastojen hoito ja työmuodot.

Alna. valpas ja uteLia.s Aslasana lähti tietystl jututtanaan uusia
tulokkaita, tule eharc opiskelijoiden toki tuntea opettajansa. Haas-'
tattelu ei tosin aivan suunnitelmien mukaan onnistunut, silIä uu-
sia opettajia o1i niin onnistuneesti peloteltu Asiasanan ilkeäri
kamalilJ.a toimittajill-a, että magnetofoni sai jääclä saLkkuun. §eu-
raava juttu on koottu lytryestä juttutuokiosta ja kirjallisista
va staukslsta.

ASIASANA : lvlitkä ovat allnrtunnel-
rnaqrie , roil ..

TUULAI Sekavät. funnelma vaihte-
IffIfosta masennukseen ja väsy-
mykseen. Ilo on velmiiksi saatu
luento tai ha,r j oitus , masenrrus
s€ r ettei niistä tullutkaan nj.in
hyviä lnrin yritin ja toivoin.
Virassa on j-son työn malnr, koen
viran todelllsena ja mielenkiin-
toisena haa.steena.

-Ensimmäisenä aarnuna kori-
ra.isi syclänalaani- enämiellyttä-
västi kurr tavasin nimeäni työ-
huoneeni ovipielestä: toj-nen i-
kirjain puuttuil Ajattelin sen
merkiksi siitä, että oJ.en per-
sona non grata laitokseIla. 0n-

neksi oivalsin, et Lä se oli e-
rää,n laitoksella vaj-kuttava.n p'r-
napään töitä, linrten olikin. - Re-
pä,isin rauhoittuneena mustan tei-
pin, toi s en i-kir j almen päLiLtä.
Äli,l.IEI,I: &Iinä aloitin vasta tämän
HrunTfussa, olen sils ollut vas-
ta nel jä päivää tö i s s:ä . PaI j on
tuntuu tö itä olevan.

ASIASAiVA: I\,Iiltä tuntuu siirtvä
KentaJ. Ta o1] e t t amaa^n . on-tco l{ev-
lsnnen tyoKol{emrllcs e @ffi
ANNETI: Minä uskon työkokemukses-
Tälälävan hyötyä, tuntee ehkä
kir j astoväen toi-veita kir j aq to-
koulutuksen suhteen.



TUUIA: En koe siirtymistäni y-
ffiston kir j astosta tär:ne lai-
tokselle kovin suuren.a muutokse-
yl&t vaikka työ orrkin eri.laista.
Tunnen oloni aika turvalliseksl
entlsen ja taes pian vakinaisen
työpaikkani läheisyyd.en vuoksi.
0nhan siellä myös tämän lehto-
raatin entinen hoitaja Anneli
Veilahti, jonka apuun voin tur-
vata.

-Ilman käytännön työkoke-
musta a1a1ta, j ota opetan r err
olisi uskalta^nut edes hakea näin
vaativaa työ tä. On mi elerrkiin-
toista päästä vertallemaan, iliten
käytäntö ja opetus vestaavat toi-
sia,an,

A§IA§AM: Miltä laitoksemme }luu-
ffirr

ANIIEI:I : Nähdäkseni opetusvoi-
ililä-Tärvitaan lisää.

TUUTA: Tutkimuspoliti j kan j atlnr-
?ffin ja kehityksen turvaani-
seksi on saatava lisää opetus-
I a. tutkimushenkilökunt ä.o, t Kuten
professori lliarjatta Okko vir-
kaanastu j aispuheessaan, totesi,
apulaisprofessuurin saaminen lai-
toksel]e on kiireellinen asia.
Positiivista on uud.en assisten-
tin viran saa^minen ensi vuoden
puo1e11a.

-Y1ityö1listetyltä ia yli-
ras ittune e1.ta opetta j alnrnnalta
on ar.ka turha od.ottaa tutkimustyö-
td, Vasta lnrn resusrssit ovat
rii ttävät , kyken.ee laitoksemme
siihen, mitä siltä odotetaan

11

alan korkeinta opetusta ma.assam-
me antavana yksikkönä.

ASI AS AN A : I\lti tä mi e ltä olette

ANIYEIJI : Eh ole vielä täs sä vai-
fö6§sa tarpeeksi perehtynyt ope-
tukse en kokonai suute]3.a. Kir j ava-
linta. on tietenkin eräs keskei-
simpiä tehtäviä kirjastonhoita-jan työssä.
IUUTA: Minäkin olen ol1ut vasta
ffivähän aikaa la,itoksella
opetta j anar Bttei minulla ole a-
siasta tarkkaa. käsitystä, Kirja-
valinta kuten rinikääin muukaan
tärkeä asia ei saisi jäitdä lap-
sipuolen asemaan tulevien kirjas-tonhoitajien opetuksessa. Valin-
nassa tarvita.an paitsi terävää
harkintaa myös ava.raa sydäntä,

A§IASANA: Elrtä teoreettisen oDe-
Iffil Ta-ffiEiäffiErqsfeir*äu-ffiT-
TUUI",A: Teoreettinen opetus luo
fxöEiän käytännön kursäei1le ja
harjoituksille. Kursslen ja har-joitusten avulla teoreettista
tietoa opetetaan ja opetella,rn
soveltamaan käytäntöön. Opiske-
Lijat saattavat kokea jotkut
kurssit ja harjoitukset liian
aikaavievinä, j opa turhina, mut-
ta voin lohd"uttaa etteivät ne
men.e hukkaein, koska. käytän:rön
työhön siirryttyään opiskelrja
ilokseen huomaa omaavansa eri--
laisia toimintavalmiuksia tgönsä

tuksen sisäI1ö stä; Ju siko jota-
n aluetta vaikka a K].rl ava-
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hoi tamise en.
ANNEII_I Neljän työpätvän koke
ffi jä}käen eä äitcein uskal-
Ia lähteä sitä arvioimaan. Har-joitusten tulisi antaa valmiuk-
sia käytännön työhön.

TUULA: IJlielestäni se on ensiar-
ffi:n tärkeätä kummankin osä-
puolen työn onnistumisen kan-
nalta. En usko tämäin olevan orr-
gelma laitoksellamme, siIlä
olen saarrut sen käsityksenr €t-
tä yhteistyöhön on vilpitöntä
halua ja kykyä lnrmmallakin.
ANNEII; Pidän sitä erittäin
Tärffiä, molempien työn orr-
nisturnisen kannalte.. Luen-
noistakin on palaute tervetul-
lutta, moitteet ja kiitokset.
ASIASANA: Iviikä on mielestänneönffiEjo

ANNIILI: En tunne kovin hyvin
U5fffi-taikkea toimin taal out-
ta arvostan sen toimintaa lai-
toksen toimintaresurssien p&-
rantamiseksi,

TUUTA: UDK on mielestäni erittäin
ffiiTvinen j a vireä aine jär j e stö .
01en seurannut UDK: ta tähän saak-
ka kirjaston suunnalta ja annan
täyd.en tunnustuksen sen sen toi-
minnalle kirjaston resurssien pa-
rantamiseksi. UDK on myös väsy-
mättä talstellut 1aitoksemme re-surssitilanteen parantami seksi .

ASIASAIIA: Mitä toivomuksia teillä
öq o e_l

ANryEIrI : Pitkämielisyyttä.
EE@ yrittäkää reäiaa, kukaan ei
öfä-§'eppä syntyessään, Ei se o1e
aj.na nj-in herkkua siellä piirto-
heittimen takanakaam., AiXäfin tah-too loppua kesken vaikkei oIla
päästy Panizzi'n e1ämässä vielä
heinäkuun 19. vuonna fB l? pitem-
mäl1e. Voisinko ehkä vielä tässä
yhteyd.essä sanoa häne stä muutaman
sarranr soFiiko..?

ASIA§4ltlA: Tuotå. . , p jos nyt kui-EeffiI[-Jo lope ttaisimme, i.ti tokse tteille ja kovasti lykkyä työssänne.

L.t. & J.T.

VÄRITE,TTY OTSI KKO liratikoissa, kenkien reunu§-
nauhoissa tehtaamme ninri j.r pohjissa tavaranrerkki, takaa-
vat Teille ensiluokkaiset, halvar iättiheet, jotka on vatrrristanu[:

OSAKEYHTIO ATTI LA,
jalkine- ja nahkatehtaat,
: Tarnpcreella ---T

lllaarnme suurin
jalkinetehdas.

Työväestöt 270 -3tJ0 henkea.
Valrnistus yli

20,000 paria kuuk.
Erikois-ala

Iu jat, keskihiniaiset
sekä parhaat ja ko-
meinrnrat kotirnaiset
kengät ulknmaalais.
ten kilpailijoiksi.

ANTURAT oman nalrkatehlaan
.. !'llnlistetta.

PAÅLLI§ET p;rrasta mitä käy-
_ tet;iälr.

TYO tottuneitten antnrattimiesten.
II INNAT TIALVAT

tavaran laltuun verraten.

.1')

rråvÄrn xALäNTERI
vl tetrS

ASI A§ANA : Kuinka tärkeänä
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ORJATYO JATKUU
Asiasanan, tämän vuoden numeroissa 1 ja 2 on jo kerrottu Tam-
peree& kaupunginxlrJastoni tuntityövoiman käytöstä ja Tampereen
kaupungln johdon tylyis Lä otteista kirjaston tunti[yöntelri jöi-
tä kohtaan. funtityöntekijöiden asema kirjastossa e1 o1e oilut
viime vuosina häävl, mutta nyt syksyn tullen on tehty uudet
tuntityösysteemlt, ja yhä hullumpaan ollaan menossa.

Kaupunginhallituksen painostuksesta johtuen klrjastossa on vä-
hennetty tuntltyönteki jöid en määrää ttpaketoimallaft tuntitöitä
yhteen ell kasaamalla yhdelle työntekfjäIle mahdollisimman pal-
jqn. tunteja Ja perustamalla osä-alkaisia amanuensslen ja toi-
mistovirkailijolden tolmia. Kaupungin johto on kieltänyt pelk-
lcien lauantai- ja sunnuntaitöiden teon t Jä täten viikonloppu-
jen tunnit on liitetty muihin tuntitöihin. Tampereen kaupungin-
kirjaston tuntityöntekljät ovat suurelta osin. kirjastoalan
opiskelijjoita, jotka tekevät tuntitöitä taloudellisesta pakos-
ta, Ja onhan työkokemus pelkästäänkin ensiarvoisen tärkeää.
Klrjaston uusi, tuntityösysteemi asettaa opiskelijan yhä ah-
taammalle, si1lä 1ähes kaikissa tuntltyöpaketeissa viikottainen
tuntimäärä on yli 2A tuntia.
Mutta mikä oli syynä tuntitöid"en paketoimiseen? Eikö olisi 01-
lut tarko itukserunukaisempaa j akaa tu,nte j a useammalle työnte-
kljä1Ie, jolloin tuntityömäärät ollsivat olleet sopivaapia opls
kelijoille. Tampereen kaupunki haLuaa kuitenkin säästää, ja
tämän säästölinjan, uhreik§l on valittu kirjaston tuntityönte-
kiJät. Kun tuntityöntekijöid.en, määrää on vähennetty kasaamal-
1a tunnlt harvemmalle , säästää kaupurfti täl1öin työnteki j öi-
den sosiaalikustannuksissa ym. Pienessä se on säästettäväl .

(ttmeisesti fampereen kaupungin johdon toimintaperiaate. )

Sälistölin jaa noud.ateta;,rn rnyös tuntityönteki jöfd en
palkkaukssss&o Irukuunotta:lertta osatyöe.ikaisia
amanuensseja tuntityöntekijän pelkka on työs-
ta riippumatta Y 11 rnukainen, mil<ä rnerlcitsee
l-3.64 mlr ( t ) tunnilta. Ja mikä on se yleinen
trcäytäntö , j ohcn ved ot en alle krihtLen v'iikon
sijaisuu"lcsista inaksetaan vain Y 11 mulcai-
rren palkka sijaisuudestri riippumatta?

[arnpereen kaupungilla on "vaTaa kohd.ella
kirjaston tuntityönteki jöitä miten tahan-
s&r silIä tarjokkaista ei ole puutetta,
tu tityöstii kohtuullisessa mita,ssa olisi
hyötyä sekä opiskelijoille että kirjastol-
1e. Opislcell ja saa talourlellisen hyödyn
lisäksi arvo irasta työko lrernustn j a lcir j as-
to alaa tuntetrea työvci,naa. iilutta Tampe-
reen kauoungin johd.on painostuksesta on
pääteti;y ottaa tuntityönteicijöistä irtl
ka.ikki ma,}:.do11inen.

Ja lopuirsi: PAfii0STIiS 0tISI -'iiiÅrj Kiill,tr0. . .

nimim. I' ilnt inen or j atr
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MAIJA, ARI JA JUHA
Yuorossa on perintelnen ensinmäisen vuoden opiskeliJoiden haagtat-telu' Asj.a§anan toinittajat__suorittlvat hätäi,äiseään monimutkal-8e+ ryväsotannan §uoraa*, Af$-perue§urssilt?, - seula oli trarva, -*o-
19t. pä?9ivät karkuun mutta..lopprrtulos oli föIne uutta-nrlasto r
Sifteilii3ä ahditettuna yläkuppitan nurkkaån. IIaastatellui äiivat
I!"1-l* Korhonen Helsingislä, Jäira Piukkola ouiusiä ja Ari penttilä
Kotkasta kotoisin. Samalla paliastui, että ky;;äJsa eivät olleet
"}+eI .opiskeli iat sanan varÅinärsesså merki tyrsåäsa, jotaisella
o11,lgtSla?,, eleonåin tal vähenmän auita opinitjÄ-iå'iä-i|6iuoerarin.

rllässä nitään haastattelua ruveta pitåimäänr, ehätti Juha heti aI-
kuun ja niin siltä sj-tten kehkeytyikin pikemminkin tvanhojen kon-kareittenr juttutuokio.

Uitä te olette ehtineet tekemään ennen Tampereelle tuloanne?

Julra: Hä olen lukenut vuod.en Oulussa sosiologiaa ja historiaa,
4gÅlg:.Ilä olen suorj"ttanut IIUKln, siitäkin on jo nonta vuotta. Sit-ten oon o11ut tölssä lukemie-ja klrjoittanishäiriöisten lag-ten opettaJana kolne vuotta eekä uy6skir kirjastohomxolaaa.
{4! : Miuä låihdin ylioppilaaksi tultuani opiskelenaan (ouvolan kie-Ii -ing ti tuutti iu Ja valmistuin eleltå kolnen rattolsan vuo-

den jä1keen ki elenkääntäjäksi pääaitreena englanti ia siyual-
neena ruotai. (Arl kehui pitkääkin f,ouvolaa, mutta koska Betapahtui tolsen haastattelijan erityispyynn6stä ei asiallaliene yleisenpää merkitystä. )

PIi s tä syys tä si tten alan vaihdos ?

Maija: liulla oli tavallaan valnis arunatti, nutta ky1Iä nä kriti -soiEin sitä siitä, että se oli -polkkeusvalmiitue eli pi\akou.lutus llnan varslnaista opettaJänkoulutusta. Amnatti öfi *ui-tenkin nlin vaativa, että teoreettisen pätevyyden saavuttaoi-§eksi olisin tarvinnut 11sää esin. logopedlair- ja fonetiikanopintoja, ne ei taas nua ka.nalasti kiinaostaneöt.

§! : KyI1ä eyynä o1i se, että ei. Iöytynyt nitäåin mukavia töitätäIlä aikasenmalla koulutukeella. Tein vuorlen verran lyhyt -aikaisia eiJaisuuksia peruskoulussa opettajana, mutta miiaainvakituista ei löytynyt.
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Miksi juuri kirjastotieöe ja
infsrmatiikka?

Juha :

Juha

Panln paperit tänne ekan
kerran jo vuosi sitten,
mutta silloln ei tullut
pyri tyksi . Oli.han nil tä
muitakin aloja kylIä mie-
leesä, Mä olin talvilau -antaisin kirjastossa töis,
sä ja sitten kesäUä kol-
misen kuukautta kirjasto-
apulaisena. EIi tää työ
on ollut kyIIä yhtenä kim-
mokkeerla.

Juha Piukkota
E : tää on silnä niele?gP rrra a1a, että sltten kun joskus var-mistuu ainakia tietää mistäpäiå """""iri"Jii äit.å"iäita "t _siä, onhan tää nlin am,mati1iisesti suuntäu;dil:* "-

Hsija: l9? or aina,kiehtonut ki-rjastot laitoksina. si.tten ne aroiaki i nnos tua lastenkir jarli äuud e s ta t"å"- r.äii"iiå""yrr-teya 
" 

s eaja olinkin nvöhenmin-kirjastossa ttiissa åi[ä-i,ärlåri";"ut las_tenosastorra. AJattelin öttaa tuon rastenr.i"lä"täiyon onaksialueekseni.

[ej.11ä on kokenuksil_T]l"J3_Iin yliopiBtolsta, miltäs Tampereen y1i-opieto tuntuu verrattuna nuihin?
: Ainakin oulussa oli kalkki laitokset ihan_hajallaår, ei pal-j on mui tten ar-o J en opi ykeli j oi ta nähnvt . . rp*pere tuntuu yl een-säkinr toimivammåIt31 

. ?ileiä;!."gto{-Jä'uitrti-nuu opiskeri ja -toinlnta näyttää atctiivisämmärta. 5Lq''..rLAr uruu uPa§rer. 
"

ua1:ig :Kur.ilä aloitin.Helsingissä niln siel1ä ei oikeastaaa orruttällalst& aine J är J e o tStoinintää 
"irå-ri låail;ä;:ähri ä.rässä o1i ;o hionätta"" ä"ä:jään

;iiil,äri#;"äfiTäå 
";;i";åi,;åiäiffii3, 

"i§ffi +i.iåif:1..:ii"-
4 : 0plekelu kieri-instituutlssa o1i hyvin erilalsta, neitä e1 or-}"t F"ll pari.Bataa ;a tunnJrmä-"ri hv";;-i-äiiiäi.'"iaäuä tun-tuu hukkuvan thnispaiJouteen. tipiskelu oli tletenkln kurBsi -nuotoista ja paljon eiaoturnpåa.'Lrl Penttilä

!e olette jo ilmeisesti törmänneetUDK:hon. Onko sen toinino""ää Jotain,joka eritvisesti kiinnoJEi;i i;i;ää'
.Iutlg ; 011aan törmätty. Opinton€llvoD_

nasta mulIa ei ole'oieia koke_muksia, olis kyIIä paljonkinnyt alkuaikana herään"ita fysy_myksiä. UDK:n tieteellietä jrri_kaisusarla" olen lueskäriut;--se Foskett on paras.Jatkossa
T"ipaisin tietöa kirjaslon eri_tystyömuodoista esim] auto_ja-
musi ikki ki r jas toi s ta .
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ggIig tEi16nk1n nä tulin suoraan junalta UDKrn oplntoneuvontaan oe -
tamaan teatterilippuJa, Joten tuttu on jo nu11e. I]iBää tietoja haLuaisln jaoatoJen toininnasta, jokr.l kulttuurijuttq nua
[iinnobtaisi. -Ja T,IlfuNIÅ. ( Ohol tuunaa haaetattöIitrii.)
Mä ol.en myös yrittåiuyt 1ueakel1e tusta JulkalsuearJaa, nutta
useinmat nilstä on niin vaikeita, että niitä p1täie tutkta
porukalla.

1!1i 3 Ongelnahan U"DK: ssa on ilneises ti sana kui.n ueeimnlasa nuis-
eakln jälrjestöiaeä, miten gaada aktivoitumaan koko suuri
Jäsenlstö. Toi tieteellinen Julkai8utoiminta on hieno Jut -
tu:.sekt. nuo teatterinatkat. Epävirallioia kokoontuoisJ.e pi-
täis ol1a enemnän.

EÅjig: Opettajien kanssa yhdeeeä vois järJestää esln. laitoskeEku§-
teluJa omasta ti eteeualaeta, ihan vapaamuototsiakit.

Kun opiskelija ei
kaanne käytätte?

elä ai.noastaan }trvuista niin mihin muuhun te &i-

Sa,ijg:

Juha :

Kun mä pääsisin nyt äsn-
maan tänne, niin haluai-
sin käydä teatterissa,
elokuvissa ja tekisi mi€-
li aloittaa venäjän Iu-
vut ihan muun opiskelun
ulkopuolella. Kaunokirja&
lisuud.en lukuun ja len -keillekin pitäisi ehtiä.

Mä oon konekirJoituskurs-
siI1a työväenopistossa.
Elokuvakerhoon on lippu
ja sitten tulee käytyä
ihan muuten vaan kaupun-
giI1a, Kaunoklrjallisuu-
teenkin pitäisi perehtyä.

Ivlulla nyt ei ole mi tään intohlmoi sia harrastuksia, eikä
§itä vapaa-aikaakaan tunnu Jostain syystä kovin paljon
olevan. Lueskella yritän kaiki.;ea muutakin kuin kursslki.i:-joja.

Eritylsiä tuntomerkke jä?

MaiJa heilautti poninhäntäänsä ja Ari väitti vaikenevansa spurås-
sär Juha jo tässä vaiheessa vaikeni.

ÅLi i

Ari halusi lopuksi elämänviisauksia mej.dän
Anton Tsehovia: rrviisas haluaa oppia lisää,

a jaksi . rf

Oiilrohan tuo syynä siihen, että meille on
monta åntistä opettajaat ja €i-opettajaksi
kir jas to ti ede ttä?

tivatessa siteerata
mutta höImö haluaa opet-

tänä syksynä tullut niin
haluavaa opiskelenaan

i;iaija licriionen

L'{.Jr. 8:, J.P.
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AIKAKAUSLEHTII-1 ANKE

LOPPUSUORALLA

UDK teki 2L.3.1978 aloirreen rie-
teenala-aikakaus lehden perus tami-
sesta Suomen kirjastoseuralle, Suo-
men tieteelliselle kirjastoseural-
le, Suomen kirjallisuuspalvelun
seuralle ja Kirjastopoliitriselle
ylidistykselle (KPy) . Näisrä Suomen
kirjastoseura ja KPY asettuivat
pian hankkeen taakse. Joulukuussa
L97 8 kirj astoseuroj en yhreisryöva-
liokunta esirti UDK:1le, eträ UDK
kuEsuisi koo1le neuvottelukokouksen
käsittelemään tätä asiaa.

harrastaj i1 1e .
Kartoitustyössä on havaittu, että

kirjastotieteen ja informatiikan sekä
niiden lähitiereiden alalla löyryy
"yllättäentt varsin paljon potentiaa-
lista kirjoittajajoukkoa. Tämä joukko
vain työskentelee tällä hetkellä eri-
puolella Suomea hajallaan ja roisis-
taan t,ietämättä, ilman selvää tieteen-
ala-identiteetriä ja vai1la rärkeää
tieteellistä kornnrunikaatiota, -yh-teisyyttä tavoitellaan myös jaoston
järjestämässä tilaisuudessa 25. 10 .79,
Tieteellinen seura?

Toivottakaaume onnea hankkeille I Asiaan
palataan seuraavassa Asiasanassa.

AikakaugleryFijaosro l?X":":å"33;r;l:I:#i:I:ä"_:i:ffi1;
Loppukeväästä LgTg on toiminut alan tieteenalan turnijoita j;-;r;;;;;;t"
artrnatillis-aatEeellisia järjestöjä itse organisoimaan rieråellistä tes-ja oppilaitoksia edustanut atajaos- kustelua ja kehirtämään omaa tieteen-
to pohtimassa aikakauslehtihanketg4. alaansa. UDK näkee tällaisen seuran
JaosEo on o11ut avoin ja siinä ovat myös luonnollisimpana tieteellisen ai-
o1leet mukana edustettuina seuraa- kakauslehden julkaisijana.
vat tahot; Tampereen yliopiston Kir-
jastotieteen ja informariikan lai-
tos, UDK r.y., Svenska social- och Aivan selvää or, ettei mikään olemassa-
korununal högskolans bibliotekskurs, oleva foorurni kykene organisoimaan ja
LSD r.f. (mainitun kurssin opiskeli-kanavoimaan tieteeltisen kommunikaalionjat), Suomen kirjastoseura, Kirjas- tarvetta a1a11anrne. Kirjastolehti, sig-toPoliittinen yhdistys, Suomen tie- num ja KPY-tiedote ovat kirjastoaårtee1-
teellinen kirjastoseura, Suomen kir-1isia järjestölehriä, joi11ä on aivanjalfisuuspalvelun seura sekä aluksi omat tehtävänsä. Niiden rooliin kuuluu
myös Kirjastopalvelu 0y. tosin popularisoida Eiedettä, muttei
Jaosto on kartoittanut aikakausleh- niiden lukijakunnat varmasti hyväksyisi
den potentiaalista kirjoittajakun- niiden muuttamisra tieteellisen kesius-
taa, verrannut eri alojen jo olemas-te1un foorumeiksi.
sa olevia tieteellisiä aikakausleh- Ja on myös selvää, että tieteenalallam-
tiä, pohtinut lehden rahoittamista me kipeästi kaivattaisiin riereellisräja tilaajakantaa. Nyt jaosto on aikakauslehteä kokoamaan olemassaolevia
päättänyt kokouksessaan 12.9.L979 voimia ja tekemään tunnetuksi myös kan-heittää pallon tutkijoille ja alan sainvälistä tutkimusra.

Suomeen ollaan vihdoinkin perustamassa kirjastotieteen ja informatiikan alantieteellistä aikakauslehteä ja t-ieteellistä seuraa tukemaan lapsenkengissä tal-
r1uste1evannuorentieiåenäIanknyhteena1änhaja11aano1e.

vaa tutkija- ja harrastajakuntaa. Molempien hankkeiden aloitteenteti3ana on
toiminut UDK r.Y.r joka jo omalla toiminnallaan on vakuuttanut hankkåiden ro-
teuttamismahdollisuudesta ja ennen kaikkea tärkeydestä.
Yhtenä ratkaisevana tapahtumana voidaan pitaä rulti3oille ja kaikille kiin-
nostuneille järjestettävää keskustelutilaisuutta torsraina 25.10.Lg7g klo 19-
21 Helsingissä, Vil1a Johannassa, Laivurinkatu 25. Tilaisuuden takana ovat
kaikki kirjasto- ja informaat,iopalvelual-an tärkeimmät aatteellis-ammariliiserjärjestöt. Tilaisuuteen toivotaan kaikkien tieteenalamme tulevaisuudesta kiin-
nostuneiden osallistuvan siis udk:laiset ovat erittäin tervetu1leita...
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NAYTEIKKUNA

W. PäätoinittaJa 0.s.TEubarJan. Suom. jalyorvbman avustaäana toim. i.'rartti Kahrä. treui-osioinätii""[i"- ifir-kais-usarja Å 1o. Helsinki 19?9. 427 
"l-rssN 
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TIETEELLISEN

JULKAISUSARJAN

VAINIOILTA

va.i kir j o it tavatko'l
Ui-ili:n [ieteellistä julkaisu-
sarjaa 0n esitelty kiitettä-
västi I{irjastoleliCessä. Kesä1-
1ä iliiiestpneessä itirjastoleh-
den numerossa viitatr"iin perä-
t i kolmessa jutussa Fosicett in
ertj-leleeliin trKirjastotiede ja
infor::,atilkka I<e hittyvänä tie-
t e enal a.r7a trcoul u"buirsellisia
nä]rö lroht iatr . Art ikkeli onlrin
t:i.riceä ja hyvin yleistajuinen
esit;rs, josta soisi kesl<uste-
lua ene:-nmänkin. rr'rityi s en
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JULK.\ ] JU$iTRJA ],.1]VIÅII

UDI'i :n Tieteellinen julkaisu-
sarja o11 levinnyt lrirjastoi-
hin sujuva,s'r;i tiir;actopalvelu
0y :n ka.utta. Viirireisirnpiii osia
5-7 (;iuhonen, Ii'oskett, ifersig
& i,ieveling) on t ilattu eri puo-
1ill- e maata g :,'f, akunta irr,pps-
1etta. Tilai:"jista 0n ehdoton
valiaosa yleisiä kirjr;s'bo jer,
jr,r, joilkosscl or1 toistaiselcsi
valn muutäina t ie t eellin*n klr-
j asto . Lulci jtat, tark;rstr"ka*.pa,
oni,;o,gar jaa.,ga:lt avllla omi1la
pa.ikicalcr-lniiillanne r äsiciml s-
sanne lrirjastoj-ssa tai työpai-
r,rcil lanne. 0nhan lcumrna, jos ei
alan ainoaa tieteellistS jul-
ka,isusarja,,r o1e tilattu 'bai
tuettul

t,{uuT LUiiD,ilT KIriJ0 IliTirVliT

ajai, lrohtelnen se on tutlclnnori.-
"uud.istulcsenfr va.lo s#a.

Ih-rneteltävåiä on s€r ettei
muissa lehd.lssl,i ole sarjasta
hilskahclettulceiln. i,iilcsei esi-
merlrit.rsi S1,gnum, tie.t,eellis-
ten lrirjasiojen animattialan
"Lelrti ole vinkannut lulcijoil-
leen sarjan ol_e jnaDsaolosia,,

;iylcsyllii t ul.ee piakl;oin iimes-
t:yrnalin uusi osa s rjaan, Veilr-
lco I'i et ilän art i lclrelipari
rrKir j ir"st of iet e en käytännö1"1 i-
sy]t,lestär'. Tämii, osa n:o B
sotrii erltylsest i tii)rclentä-
mr";lin :iavolaisen työn oniskc.i.ui:..

Lu-ul jeita.nari.misia tull_aan jatira-
,na.r.:i.rl, ilmeisesti lrolrnerr til-aisuu-
rlen s&r jana. linsirnn:äisessä -ti-
laisuucLessa t r,;r.-!-ee kes;kust eleltiien
it:r,i:ssä,mme Veiliko trietilä. "

Juikaisusar j an t c i:;1itus iri-int a.:r11
ön j okir,i-nen ki inno stunut t e r.rre-
i;ulIut, srlorestaan criotettu. osal-
listuma;,i,n." !1.'1ö-by1'11ä pyritiri:in
irehittäLmäii.n ent i s'tä er:elnmän s e,-
lninaarityö slcent e l.:,,n sui.lrrt er.r.n .
Tii:nu, ei tcuiteniraan oclellytä mi-
tåiri:: esitelinän l-aatimista tms. ,
vail.t'1" t ar:ro it us on s aad a "iro 

i, c -ulrsiin aina räpor1;teja jni, al-us-
tulcsia kssiicuste -l-un poi: jaksr j a
melhd.ollisui-iicsien inul,caan l.)ri l.leä
t iit i,i lcäyt *nt öii it s ii fiunlrin o rnean
,tpi slcelupro s e s LI 

"i in.
,3ii-s tervetulr-rr*l
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IUUTERIN OLLI
il.'...,',,

ffi..,"ii,';i'.;.'r..,...,,,

IASSE: i'[o mliräs sai sut lähte-
mä.ä.n kauniina kesälomakuukausina
slnne l,llkkeliin ?

CLII: No ensinnä}<in siel1ä kir-
jastopäivillä oli varattu tlDK: lIe
tilaa näyttelypöydästä, jossa e-
siteltiin eri kirjastoalan yhdis-
tysten toimintaa. Si-ihen sltten
levitettlin Asiasanoja ja tie-
teellis en julkaisusar j an osi-a yn-
nä muuta relcvisiittaa. Kauppa kä-
vi hyvin ja paljon varastettiin-
kin...
I,3 lr,ieidän tuo'bteita s11s arvoste-
taan.

C; Joo. Ja sitten sinne }ulikkeliin
mentiin tietenkin myös tapaamaan
thmisiä, kuulemaan uutisia ja ot-
tamaan osaa asioid.en kulkuun.

I,3 Te saitte sie11ä positllvista
palautetta UDK: n tolminnasta
esim. tää sun vali-tsemlnen Kir-
j astos euran hallitukseen.

0: Itfähän en lähteny si-nne mlten-
kään ehdokkaaksi, UDK 3 ssa sitä-
paitsi ei mun tietääkseni edes
keskusteltu oman ehdokkaan aset-
tamlsesta. Ktiitenkin musta tun-
tuu, että meikäläinen meni sin-
ne hallitukseen rfUDK: n mandaatll-
larr, elhän ne ihmiset tienneet
mitään musta henkilökohtaisesti.

l:::::

-Suomen Kirjasto seuran
hallituksen jäsen

-KPY :n Plrkarrmaart o$&s-
ton toimikunnan jäsen

-pro gradu-työ tekeilIä
Jyväskylein y11opl st on
filosofian laitokseIIe
kirjastoaatteen kult-
tuurifllosofisesta
t aust ast a

-sitrulaud atur t ekeillä
k&l laitokselle

-UDK:n tieteellisen jul-
kaisusarjan toimituk-
sen jäsen

l: Sä siis pldät näitä vaaleja
merki ttävänä suosionosoi tuks ena
UDK:l1e ja sen toiminnalle,
0: L{ulla on sellalnen kuva, että
UDi(: n tolmlnnassa arvostetaan en-
nenkaikkea sen ennakkoluulotto-
muutta ja rrnuorekkuuttatr. [Teitä
pid.e tään rad ikaal e j-na . . .

l: Tässä tulee esiin hyvln tuo
UDK: n leimal Itradi_kaaIi-rt 3itä-
hän el pide'bä pelkästään posltii-
vi-s ena.

0: Nlinr &sioita yhdistellään ai-
van Ii lan kevye s ti : UDK r:ad j-ka-
lismi taistolaisuus, sitten lu-
etaan hesarista ja kurvalehd estä
rnitä se taistolaisuus on I Aina-
iran 1öytyy ennakkoluuloisia ihmi-s1ä, jotka menevät halpaan.

l: I(oko Tampereen yliopistollakin
on tr punainenrr lelmansa. Entä slt-
ten nämä meidän laltokseen koh-
d.istuvat ennaklroluulot , It tieteel-
lisyysrt ja rrtaivastelurf ? '

0: 1[[ä uskon, että ne haihtuvat
hyvin helposti, jos 1aitoksemme
omaksuu tulevaisuudessa aktiivi-
semmat suhteet tf kentällert, pitäis
yhdessä pohtia koulutuksen pää-
mäåiriä ja keinojao ja yhdessa
myös vaatia resursseja niidqn to-
teuttamiseksi.



l: [{ltäs mieltä sä ltse olet täs-
tä teoreettisen ja käytännöllisen
opetuksen suhtees ta ?

O: 0n hullua asettaa teoria ja
käytäntö tolstensa vastakohdiksi,
kuten jotkut näyttävät tekevän.
ftse asiassa teoriahan on vain
käytännön syvä11istä ynimärtämlstä.
Jos halutaan säilyttää kirjasto-
koulutus yliopistossar oo ehdotto-
masti m)rös vaadlttava siltä vank-
kaa tieteelllstä pohjaa. Käytän-
nön ru'biinit oppii parhaiten ltse
elalväs sä käytännö s sä .

l: Entä sitten tieteellinen tutki-
mllstyö, josta voi-si- nryös ol1a hyö-
tyä kä,;rf,5.rrnön klrjastotyöIle ?

C: Llulla on siitä lcaksi teeslii:
Jokaisen kirjastonhoitajan tu-
lisi pystyä jonirinlaiseen tie-
teel-liseen tutk;imukseen alaI-
laan tai ainakin tieteelll-
seen ajatteluun, tutlclniursten
yrmnä::tämls e en j a hyväksikäyt-

I ....to rJn.
Jolraisen lclrjastoalan tutkijan
tullsi kyetä käytännön klrjas-
to työhön, j o tta håin ei vi eraan-
tuisi tutliimulcsensa kohteesta

varsi.nkaan kirjastonkäyttä*jien konkreettlsista tarpeista.

l: laitoksellahan on olemassa tut-
kimuspcliittlnen ohjelma vuodelta
1976, joka edellyttää "ohjaavaa,jopa karsivaarr otetta oplnnäyttei-
den ja opetul<sen yhteydessä slrnty-
vi en tuo t t e id en kohi a1la . lTykyään-
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hän ti-lanne gradu j en 1rrr e kohd al1a
on lähes anarkistlnen.

O: Joo, juuri nältä pltäis meidän
huonojen resurssitilanteiden ta-
kla pystyä paremmin hyödyntämri.än.

L: Assistentln virkoja tarvittais
j atkokoulutuspaikkoinä. .,
0: . . . eikä pidåi unohtaa tärlcein-
tä, sitä apulalsprofessuuria.

l: Puhutaanpa sitten vähij.ri UDK:
s ta . 1,,{i t en sä näl e t s en rne rk j- t}r}r-
sen ?

0: Ido, ennen kailckeahan se on aj_-
neyhdistys, kirjastotieteen ja
informatiikan opiskelljolden e-tujärj estö. Toisaalta sen toiml-
alue on niin laaja, että kaikil-
]e löytyy herätteltä, huvia ja
}:yötyä. }{e j.llähän on kulttuuii-puoli, teatterit, iltamat, sket-
si-ryhmät, kurssineuvostot, tut-
klntovaatin:ustyöryhmät, ileteel-
linen julkalsusarja, Åsiasanar
Kaikki toiminta on paitsi hyö-dyllistä myös hauskaa.

l: Liiten sä i-tse olet toi_niinut
UDK: ssa ?

O: Aluksl se o1i kai Asi-asanen
lukemj-sta hyväksyvästi mutisten

mä olen nlmittäin ylimääräinen
opiskelija, tåiällä Tampereella jaaluksi toslaen tunsin- itseni vä-
hän ylimääräiseksi. Sitten se onollu pääasj-assa toimintaa tuollatiet. julk. sarjan toirnituksessa.fletenkin sitä tulee oltua muka-
na vähän kaikessa, hommia riit-tää kaikille sitä mukaa kun on
kl inno s tus ta j a halua t ehdä, .

l: ftionet l<ai pel}<ääkin, että jos
ottaa itselleen jotaln plkku teh-
tävibl UDK: s sa , niin piair tape taan
tehtävlen peljoudellä. . .

C: Joo, mutta niinhän ei suinlcaan
o1e, kyIle" tät;. mu11e ainakin onollu enemmän saami-sta kuiii anta-
mis ta.

l: Ja sitten tämä tiDK:n leimauiu-milen, josta jo puhuttiin, sitäkal kanssa vähän arastellaan.
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0l §e on kyIlä ihan turhaa. UDK
on kyl1ä kailekea muuta kuin ttpo*
lltiikantekopaikka'r, siellä toi-
mii rinnakkain erilalsla ja erl
tavoilla qiattelevla ihmlsiä su-
lassa sovussa ja yhteisynrmämyk-
sessä. Sitä paitsi UDK on ainapyrkinyt todelliseen demokratiaan
toiminnassaan, ajatellaan nyt
vai-kka laltosl<okouskäytäntöä,
jossa toteutuu aito lähidernokra-
tia.
I,: UDK:han or. viime aikoina suun-
tautunut vahvastl myös ulospäini
tieteelllnen julkaisusarja ja A-
slasanahan leviävät aj"ka laa j alle .

0: Tärnä on ),ksi rlemastuttavim-
mista piirteistä UDK:ssar äsj.at
tod e1la tehdään loppuun saa,kka
omaehtoisesti talkoohengellä.
foimitaan asloiden puo]esta ku-
martelematta auktorlteetteja. Jos
asia vaatil, käännytään lehd.istön,
opetusministerlön, tal vaikka pre-
sidentin puoleen !

I,: hilicä susta lsona tulee ? tlede -
mies, opettaja mei-d-än laitokselle?

0: Ifiä en o1e mi-kään varslnainen
tiedeihnrinen, vai-kka olenkln alna
pää auki sen tieteellisyyden puo-

lesta. I(ai musta tulee kirj aston-
holtaja johonkln yleiseen kirjas-
toon sitten aj-kanaän r kun nlitä
hommi-a pääsee hakemaa,u.

I,t $ilnr rn€illähän on kahd"en vuo-
d.en pakolllnen amanuensuuri ennen-
kuln tulee pätevyys kirjastonhoi-
TAJAn VLrKean.

C: Kahclen vuoden ylimääräinen
harjoittelu kehnolla palkalia, on-
kohan muissa ammatei'ssa vastaavaa
käytäntöä ? Ii,iuutenkin noista pal-
kois ta pltäis pr-rhua enemmän, on
häpeä mennä kuu.cien vuoden akatee-
misen koulutuksen jä1keen töihinja saada tonnlkahdeksansataa, kuus-
sa käteet1.

l: Fluhut kertoo, että sä olet jät-
tämässä tlDK I n. Ei }eai vaan 1 800 , -
kuussa ole tärkeämpi kuin UDK ?

C: Eihän UDI{: ta koskaan vol jät-
tää... Alnakin mä pyrin edusta-
maän" UDK: n demokrae,ttista henkeä
esim. siellä SK§: n hallituksessa.
Irlutta ky1lä tästi,i täytyy tciihin
1äh.teä, olen saanut nimityksen
Iiuoved"en lrunnankir j as toon ama,nu-
enssiksi.

lr Tää o11 slis sun testamenttis
UDI( : n tul evi- 1l e po 1vi lle . . .

Kirj astoktrrss!.:lr nrarssi.

L,atrlut tt;rrr sliv*l',ll;r:

Iitttrr!1,;uti kit'jirvlrirti,,llrr.
srrll' Lrrr rrriiiir'l 1'lv;i*,
tierli.itr lrftltl,lltr lrlrt rll' ,'ll:t
viises viiI litl,r It ;rs.

IIr,i (.;urn,.lirr jrt I(allir,ltir:rrri.
I(1'tiirna.r ja Iiiirkilni,n
ja Ilossi, Iii:ul;r jl rrruu[.

IIall ia aulis ;tlrrirsuojan,
jarton j,-lhl.r \-irt(,r'tl.

Opa:. ti\;r juka tirllli,
ruikii j,1p1itll L'lr.gtl, 9

IIci llrrrtlr"rlirr jl, IIir:Ii']jalvi.
'fatttlaltrlrt' jrt'l'triilrrcn(lk:ril,
l,unlttle. I-irlrtlrrrsrrr.l jir lnrrtrt.

,i,,tt §lrr;tliInlillri.r:::il».

-;l' t.rti lrttttil;ra trr,ttiiiill;rsi
-"t.r ili(r!rt,i,tl rCrl'ttiitr,
i , t k,rriliu! kalkt,l lt'nii

'r l.lr:'.,n lii ljlrkol'tt iiir.
I i .' Silr',r, Seplrjr, r;rlr,rvil.rs,

lliik;-rricrr ja \iornirrcrr
i.i.\lrra, \'iitanen ja nrrrrrt.

Jlkir lriiivii s.\'t'lnintlllr
§ u"lrrtrlII k il'jlrnrrteeri,
tit,irLIr',s .. irt taus visai.irrliirr
: \-.,!r\.n\'[ (,tl YefteIi.
I I. i iruk;ri,t,t. ja hlrliusiirral .

.,.1 i;liit tr:,'t. luoliitul;sll .

\r,\r'ilt'k, ]-)(,wr..)', IJrrtxtr j;r lrtrrrrt.

I<.L
g*1 o/192A
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SOPPAA APATIAA VASTAAN
ii{inua on aina, xiurehd.itta,nut
]caa.n j ulkai st a muut a. kuin ns
1;o j.tuksessa kil"j cit ettuja rl,s
m,;utos ta.pahtu.va t i.Ial.ueiisin

se , ettei ilissä ns. lehrlessä jr_ruri lcos_. r1(alu:anctto ja ynna muito, panuittelut i:tr.-. sensa*tio.e,rt i"1<Ii.eleit;.. :Lutta, nyt onkerranlcin sa,ndu. julka.isturks1 muutamia.kii toksen sano ja Je sarnalla. lrumo-
ta. :inuutamia. perättömiej. väi,itteitä.
Il'iiltrjli oi-irein arvaan e i lehCes-
sii. mur-r"ei.l1e. lri,site1 Lä. tät :: ta.rkee.i:.
ecllstysaskelta.
Ki it olrs eni j a varmai ili. ny5 s sr rt o-
;i entuha,nsien mui«Len orisilcli joitjen
lriitc.i;sen saa 0petusminisieriö.
Ånsicnsi on ticteitl<in utr-:i ,naitte..-
vål oplntotnen nuotc e1i "=yir=-kuun 1 . pr,iivästll l,-rkien valt ic
tuket koriiea.lccul ucplsl<oli j oili en
rr-rokr...i-1ua I mari<ir,l te./Li,.nminruoka-
vir,j-ht,::chtoft.

Tiåtii uudistuste. on 'rtietyissir. pi:irt:issärtyrir;e'i;t,1r ira.ikenlai-,ril1a
1s,s:ltel,ril"l-a sr:t.lt.tits,i,r hur::oon.treilcon" lJsinerlr::iiisi on vä.ite'bty, etiL:
orintotuki on uudi.stulcseste, hrioli:natia reils.liarvoltaia.n enl:.å vi,,in.- Ä_,:oO'/, siitrl rnitä se o1i vLlosijc.',rru::ienen;ilussa jei että viiriie vucrit-:ll
h.err:r:iteitto malrsoi valn 3:iili j.lraen tukea ja nyt oplskelijahintojen
yltten:i.lstLi,inisen jiilkeen {i nk tuiei,:een. l\lä,mii" vliittåei pysty., tod,is--ba:rtaan väii.riltsi j c pl::insi:iia.n n:ir'lra.n [:rryois.:11e. ti,rs]culaskj-.ile11a,
Ja flast::'onol;tisel1cr. jijrjeIlii.. llerneiisitossa ori esi:ter.]<iksi vuosi-
k,':r'ta j a mElctr samant ien parentunut . 0liripa,hrr.n löytävinäni t,,ihtenätorstaini:t, j ona, nuuta,ntia etellin jruumein auringon a1lir., u:cule1e n tah-
d.j.ssa lc,ylli:iflrl€itä iirolr.iraht]-:niherneitii u,is]<entelem&s$a te rha.kkr.r,sf,i
i1oi-sen vihreässei liei:rerisri.i,in. :.iattuileit ovat selvi,lst i su.lre.itni-i,-
Ja esiinty,."istodennäi"köis:lr:'rs VTT :n ririttauot en l*ukaan C ,7 /annos
r',ii<:".isei:iinan 0.6 asjemii,st&. I'{ä,ms. 'llrrrannu}cset ovat r:,hallisesii noin
3 mir arvolsia. Tli"s'bä voirmre te ]:ii.ir rienen l.a.slcelmr-.:.n. Jos nenee
i<Io 11 . C0 syönr iän r s)'ö
herne kl,it on vo i'btaa ir 5d

)tO nefnei{e].tOn Ji-i, l{JO IJ.UU §"y';-j ilUCe1l_e.Jn
jthd en ni,l.ir,.Lin aik*na il-;,:i,'aj.sta i,aha,,, pr-:ri;.'r; i

) syönr iänr s)'ö hernejteiton jn lclo 1j.00 sl.,r';-i riuCell_e.rn

l- iitic + 3 ritlr + 1 :nlc + 3 itl}i = I mlC. Unelmastani tuti totta..
:tii,'lä tei'iee viilcos,;ia j,; 40 inll ja,
rn*,ha py$:,rl:I tri3ryln;i. Va,sta: i.venla i-
sia esi:;icrkke ji,.i. 1öyt;r:r r"Ltoirnl-is-
ua.-i-ta useita. Tulonl-isä;rståi vci
einir h::,nki,ria syömlillil. e.t eriern
I,"hi e3'C e s sä tuen niirin kuulur':-,.t
3 sii-vi-rn. J"er:':i:1i,. Per jantali:a
icannattaa ostaa useanrpia 1orulsll-
t:, j l: kuinot a ne s aks alai s it t air:.
.;r.lovika.ssiin. Yiilconl-opnuirriL, voi
sit i,en poiJsi::i gratinoituja rnii.i{*
lc,'r rc it a Ji",. snnalla t askul ''r,s lci*
l,:e].1a. l.asliea iiuirrk' :uonta nen*
niäi joiiaisel la suuoalalla tienaa. Kuten kaikki nii.ette uäinkin -ric-
sirrkertai-se't csimerkit osoitta.vat kui.nka suuren uudlstuksen olem-
ne sa-r'ineet kokea. Uskoisin, että vielä joskus koitta:,i se p!:i-vä, j.1-
loin 0petusmi-n j.st eriij tukee aterj-oita.mme ir:.hde1la ni..r.ka11a. .-os
ni,,j-n kiivisi voitais;iin koiio nuu opintotukj- järjeste1,,rä lopeti,aa tur-
h..'na. Tii1läistLi oniskeli jr-pa1tr<kaa * tä.ssa. tanir.ui<ses;:a ruclr;r.pt.1kka. :.

- cvai eri opi-s.te1i j', jf.r'jcstöt ke:' jrinneet jc vursi.;. Vielä p:rri
varoituksen sanar: l<uu-nne1ke.z: na-he.anrre tittä:ikä kaiirenlaisia a_nr,.r}(is-
te ja. 01koon yhteinen tunnusll.useeni.le: scppet. apati*aa vaste,:nl Taivieläl osr-rvamrin; ve11 il1ä velko j r:. v:'.staan!

Saan olla
kiitollinen
lopun elämäni!
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MUIDEN JA ME

Kirjastokasvatuksen
10 teesiä
Jotta tässä jutussa olisi jotain oi-
kein kouriintuntuvaa riepotelta-
vaa, seuraavassa kymmenen tee-
siä kirjastokasvatuksesta.
l. Kirjastojen eräänä tehtävänä

on osallistua lasten, nuorten
ja aikuisten yhreiskunnalli-
seen kasvatustyöhön sille
omainaisin menetelmin, joita
ovat mm. aineistonvalinta,
aineiston esillepano, neuvon-
tatyö, oheistoiminnot jne.

2. Kirjastokasvatus on luonteel-
taan täydentävää, muuta
kasvatusta ja koulutusta tu-
kevaa toimintaa. Sen pääta-
voitteena on auttaa ihmisiä
kehittymään henkisesti tasa-
painoisiksi ja tiedollisesti laa-
ja-alaisiksi ja monipuolisiksi
yhteiskunnan jäseniksi.

3. Kasvatustavoitteensa tukemi-
seksi kirjastot suosivat ihmis-
rä kehittävää, tieteellisesti
kestävää ja taiteellisesti arvo-
kasta aineistoa ja vastustavat
kaikkea ihmistä ja ihmisar-
voa alent avaa aineistoa.

4. Kirjastokasvatus ottaa huo-
mioon eri käyttäjäryhmien
tarpeet. Lasten ja nuorten
ryhmään kiinnitetään kuiten-
kin suurin huomio.

5.

DAN JUTUT

Kirjastotyöntekijät ovat kas-
vatusvastuussaan verrannol-
lisia opettajiin. Tästä syystä
kirjastokoulutuksen kaikilla
tasoilla on lisättävä pedago-
gista, psykologista ja yhteis-
kunnallista opetusta. Kasva-
tusvastuun kantaminen käy-
tännössä on turvattava lisää-
mällä neuvontaan käytettä-
vää aikaa ja henkilökuntaa.
Kirjastokasvatus ei ole eikä
saa olla ristiriidassa ihrnisten
yksilöllisen tahdon kunnioit-
tamisen kanssa. Kaikki kir-
jastokasvatuk sen menetelmät
or.at luonteeltaan vapaaeh-
toisia ja suosittelevia. Ne ot-
tavat huomioon yksilöitten
erilaiset lähtökohdat, mutta
jättävar asiakkaille tayden
päätäntävallan.

6.

7. Suomalaisessa nyky-yhteis-
kunnassa kirjasto ei voi kas-
vattaa ihmisiä minkään tie-
tyn maailmankatsomuksen
mukaisesti. Kirjaston tehtä-
vänä on tarjota ihmisille
edellytykset arvioida mah-
dollisimman objektiivisesti
maailman ilmiöitä ja luoda
näin oma käsitys todellisuu-
desta.

8. Kirjastokasvatuksen sisällöl-
liste'r tavoirteiden määrittely
ol' ilrna arvisidorrrraista ja
historiallisesti kehir tyvää.
.Siksi sen on oltava jatkuvan
keskustelun ja muutostyön
alaiscna. Jokaisella kirjasto-
t1'öntckijällä on oikeffs ja vel-
vollisuus ttttcuttaa kirjasto-
kasvatukscn tavoiucita oman
maailmankatsomuk sensa
ptrii.ii.riia, osallistuen sanralla
yleiseen muutostyöhön.

9. Kirjastokasvarus on kirjas-
toille onrinaincn toiminta-
ntuoto, joka crottaa t}e mm.
kaikistn kaupallisistä aincis-
tonvillit;*sjllrjcstclrnisrä. Kir-
jastojcn kasvatustchtävä seu-
räa suoraan kirjastojen yh-
tciskunnallisesta nrerkityk-
sestä ja tärkeydestå.

10. Kirjastokasvatus koskettaa
jokaista kirjastotyontekijää.
Jokainen on kasvattaja oman
m aa i I m a n kat som t1d sens'6,
koulutuksensa, kokenru k sen-
sa ja ammttitaitonsa pohjal-
ta.

Heikki })oroila
KL 7/*rP.;i . ri.s,nnette:: 1ukea, kolco juttu Kir jasto*

1eha.e$t,:i. ja lni"tLtteni.;in rieuritil_l-a kyselstä
l-eh.t eä a;Lr7a" kun Åsien.'rllnrl -r-rrl.reniselte eht ii-.

ill\il, I
rtÅ

TEiN ILÄN LEENALLA

TYTTÖ

ONNEA
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ffi näkee mitä muurt niriyt"tij,ä;

I$:gSlgg-T41-d.emuseo-, Puutarha,]catu 34, avoinna iltapäivisin
-m-mi/uotta'Ta::rperettåtaitei,lijansii;nin
Tap'Oere§4jJ,k:ftåjilr:err qu§,.eo, Falomäentle 23 , a.vo inna LZ-ZC

-22. 10 . Åire I{e11aa-}iosken näyttely sekai grafiiiiica:-, :Jssenin
Fo licwan g- nus e o st a

2? . 10 . -?.:5. 11 . iieiilo Kanerve.n näytt ely j ri Tarnpere en kaiu"pungin kuvi,r-
tairle lcil'nallun sat oe

-rl)ara H].Iuenln t aid"emu"s e o-, §ärki;r'nl effii , evo inna 1I-20 (rna sul j. )Iuyiilii§iälfrta kr"r,miissa yinpäristössä

;:;ii,ytt4.rlti j- :,f,.a näyt ell-ään naytt elerni stä :
Ta:,npereen f erit'terissa muunrnuirssåt 3
%Olsenin Van Go',gh jl,r postinkanta j a seicä llartern i?akk:,.utta
Tampereen Työväen Teatterls$a eslt etää,n erlelleen

t inin i;iummoa J I t
tiiig:l-teatteritteri es: Ilil:? §iol-veigin lrlu1ua ,Sampol;rssa 9,11. ja 23.11 ,,

I{uckleberry Finnin esitykset llamnelan pal1o i1uhe,11is sa,ajoista ei vielä tietoa.
Ylioliston T eaitt erimontus sa ( sisäänkiiynti ?lnninkL;.tlrrn puoleli;a) esi-tetään j i,;.t kuvr:,st i kaikkea nrlelenkiintoista, seurail_e i1noitLrksia
y1icplsto11a.

i{oirserteissa näi;rt el-1ään soittarrri si; a :

Li?upum4inotBlra soit telee yliopiston juhlasalissa,
26.lC.ia 27.1O. 4. s infoniakonsertt i, joht. Faavo Rautio, solist.

Eero lieinc.nen, pi.ano, luvrrssa on nm. prokof j evia
15.11 . ja 17.11.. 5. sinfoniakonsertti, joht. l).arre ltenaring, åclist.

;iepno lukiainen, viulu, ohjelmass,?. ,fin. ,ij6us sorgslcy.
].-4.11 . Työvåen 1r.ulu ja. so itt o-kilpailul pa.rha .t kons ervat crlossa.6.11. -[spoon i{arnariorkest eri vierailee ironrärv:rt orio ssa, ioli.b. på.avo

Ioh jo1er, solist . .i\rto lloras, se11o.
chileläinen kalsr"nmusiikkiyhtye Ortig konsertoi rampereen iel:rrl1i-
e ellä Opp ila.lt oks e11a 2C . 10 .
Y0-talol1e ova1; tLrlossa inin. ,/eilcl.;c
i;=.rri, Young Lovers, Iri j.sln f a,vi si:ki-l
:klcli e Bo yu ,

iil o icuvi s s eik:.ll nrtyt e lli:iiin :

YO-taloll a sunnuiltaisin 16.30
it:l-CIi(uvi,,-n opint olcerho r F*,1j on h)r-
v1ä elo iruvia il.inai;jie k;si,
$c ethe-j-ns i; it l:"ut i s sa ffiljirri.:l slruun
al uqta uusie sfilisrrln.isia. el"o"tcuvia
tlrr,,.:,rlij.yltal * in j a lce skikivi i lrtrco i sin
}c1o 1:) . 00 .
O1y,il"i,riassa triila.:,rii::irrtain t olvottu j a,rt ,
;i"clams j sr;a j a Kino-Paleltsrssa lilua"ntaimntine a,t , j os: sr,i1ca,a j a. raiir.e
riittää. . .

Tuskin voin uskoa
tätä todeksi!



a

a


