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Uud.E, ksi vuod'eksi me Äsi-asa-
nan to i:nitta j at lupaamme :

1) ensl vuonnakin julkaista
vain hyviä juttuja (mahdol-
lj-set huonot ovat avustaj ien)2l inyyd.ä irtonuixeroita ed.eI-
leen kahd.ella markalla ( a1-
le omaliustannushinnan)

1) äåinekkä;is bi julkituoda opis-
helijoj-Cen ilon ja surun ai-
he i-t a

4 ) j ulkaista vastecleskin vain
rakentavaa kritiikkiä

5) ottaa va$taan kirj o j-tus-
icuvitus- yrns n ävustuksia
( raha-avustukset voi Iähet-
tää toilaituksen osoitt*ese,:ln)

6 ) yle is ön pyynnöstä j a oinasta
halusta jatkaa limbopiookil-
pailua :

,/ra\( ii ) Toi;nitus nidättää oike uaen
;rahrloII is iin rnuutoks iln

7) ine.(i) (vi.§taava L[ henkilökohtai-
sestj- lupar: häipyä ruuihin
puuhiin)
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6itrnö ia nöföoi0bi,
5i1nän tuntee jokainen pin-
nalta katsoen. iruonto on ne
asetranut otsaluun suojaan.
iie ovat kirkkaät , kosteat j a
lasi:naj-set ja yleensä kaikil-
Ia sainallaiseto joskin siltijokaisella jossakin suhtees-
sa hiukan erilaise'bkinr ol1en
sielun pei"linä o kuten sano-
taan . ^riLnäl auta s itä suo j e.lee ripsien avulla ja kulma-
karvat estävät l:ien valumas-
ta s ilmiin . öe myös pitäi*
silrnän kosteana erikoisella
k,.r.-ynelnes'rteellä, iota se ali-
tuiseen silrnään hipaisee .

Ihmeellinen on tod"ellakin
silnrä pinnaltakin katsellen.
,iilrnä on näköai-stin väIine.
Jos se on j oinkuin terve , rrä-
keq sillä kauvas ja lähelIe
s ekä hyvinlcin tg.rkasti .

;ilmä hoitaa itse itsensåi.
Ja i;osi oBr että jos ruumj-s
yleensä on terve ila elinvoi-
;::ainen, ni,in on silmäkin kun-
fIOSSå.

Jillrä turme-l tuu , j os sitåi.
liiaksi vaivataan, ios siIlä
k;:tsell-a{ln aina liian }*ihel-
tä tai kovin kauvas.
Silrnän kohtuullinen harjotus
on tärkeätä. 'Ju1ee opetella
}<atsoixaan Iäireltä ja tarkoin
j a kauvas . ii.u;n paankin s j-1inä
toituu. Sanoin tuiee silr:nää
totu'btaa tajuaixaan erilaisia
viire jri ja ni j.öen sopusointua.
Ja parasta harjotusta on sil-
r':ä11e tai-vaan ka't;seleminen
i11al1a. iri-Ivet, joid.en ih-
i;i€€Il l<auniit värit yhä lakkaa-
,natta vaihti-rvat sekä aurin-

ii,on laskeissa ettli ennen j a
jälkeen, tarjooval; silru j-lle ja
niid.en avulla ihnishenr;elle nii.n
pafjon lcauneutta ja ki::kiraut-
ta, ettii parhaatkin ta j.d eteok-
set triiiän verraten ovat vain
hämäriä va.r'joja.
I'i,äyttäegsl silin:i kehittyy eri-
la:L seksi luonnon ornien lakierr
inukaan. Jos katselee i:.ina 1ä-
h,elle j a hyvin tarkasti eikä
levr,itessä]cään silinä}lä näe sei--
näåi eciemrrräs -i;ai akkunasta vain
toisen talon seinän, niin silmä
tulee li}<inäköiseksi. Luonnol-
Iinen ke ino tä.riii.in parantairiisek-
si orl ka'bseIIa rnahcloll isiml:an
pal j on etäälle ullionaolle$sa..Vuosien 

kulues$a silmät l.,ehit-
tyvät tarkotettuun suuntaan,jos harjotustil uutterastiril-
inåln laseja tie'benkin, jatketaan.
i;i iIlä , j o tka to imens a vu_ol.csi
ovat paljon ulkona ja on tilai-
§uus icatsella kauvas, silmri
ire hittyy kaukontiköiseks j- . liei-
itän pitäisi tar:s harj otella
katseleinista Iäheltäi, jotta
s ilrnä sii.ilyisi tcrveeni, .

tr'ie1ä on yleensej. heikkosilmäj_-
siä. tällainen vi-ka sae.ttaa
o11a perinnö:i.1istä -b;rhi j cn-
ltun tauclin, rokotuksen tai
muun ai-heuttarne.
i:j-]inälasien tarve ja niicieri
pito kuuluu nykyl,seen sj_vistyk-
seen. r;e on epej.j.leinåj.ttä aiheut-
tanut sehä ]i.ki.- että he:r-kito-
niiköi syyttä . ":iliniii vaivataan
L j-"; aks j-. liyös hr_rikai-seva säh-
kövalo turinel-ee silrn-i ä.
I;uoi1t,ais e1äiniin kannal ta katsoen
On sirri $t;rslr.rnsan s ili,rj-en tule-
vaisut-lfJ s)rnkkä. Thä e r.e rit,, ärf
rupee ilrnesty:rliiän niitä, j oilla
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lasit ovat silr"aien apuna näyt-
teirnässli: *ttä hlirlen- käyttäjä
on viallineri.

tiänä lääketieteeseen uusia uria
a.u1cova.-i; aj atukset olivat ,;a;npsa
r,uonnoruraa vuonna 1927 ilrnest:y_
neest;ä lcirjasesta uusi jrarennilu-
oppi j a Luon"u ainen terveyo.enhoi-to Xr-rnä Uhj eita tavallisii;ipj-en
trrutien ja killujen paranta,ni-
seen sekri ilasvisruokien laitta_
;niseen kocreissa. ;rl]:ua tarvit_
sevat , käi.iltykää käsikirj asto-ni puoleen I J,aina-aika söpinuk-
s e ri mrJ.kaan .

&
i(§,oor [.1uono uruoli! $eucrnpao trifoo ori toirrrottu, rrruttnF) pcttunruB 0u ierrronuut toiåtcnn, ia fulrrnuf rurroii
0lr rnonmia fubtccr,ia cr\cltifiö onucttointrrnpi.

llä,,iän vuoi-en loppu ntiicy;r alma-
nalcan seuraavalla aukeälrral1a.
",rivät au'l;il enää eilhusyksryn hurs-
kaer L suliitrri'belma l, ja j-sänpäi-
vän lah;ja-i; - opi-nböt<i.r;]a i"o,iia.bunto civrj.t valehtele . ,: 

,arrk_
lrikirj aalrin on uskominen. un-
ile} .,a"u lri,s irikertuistuvat j a
sei itykse t .roninkertaisturiat.
, i j-:ne tretken rleuvoina ki:,j all j-_
srin, suuJ-lisiin tai :nuunlai-
siin kur-ilusteluihin osallistu-vill-e seuraavat varte*ir o.hetta-vat sanat : ( Iähcle on vel-itet_
taviis'l; j- unoh'bultut , ,;rutta j oski inrrostus ta ii maantuu , oian
s elville: sen/
Lnke;einen Iue ttua harkitse :nelt ;a
orr niiC.en a;iatusten l:ukkaanheitbälnistä, jotka iiLuuten .bart-
tuisi,rat,::uisijiln. jitävestcin,

*i 
os aj atukset sanalla rrainc-taan nieleen harl<itse,,iäLla,

,<eri-rtää:r ne uuistj.n varast6ai.b-
taan , j osta ne s itten tahcionavulla sa,aclaan esiin.
tjn kol,,ie ]ukeriristelpaa:
AI . riuKenrnen j.Lr iAi,-l Fiiri*irltTAit.
Cn nli-n sanottua si1:rillä luke-r:ista , kp, iratse ornia ailro j aanIrukuu yli siru'u j en. rroisin sanoen
rrie voini:;le lukea korier;raj-sesti,
ajatukset i;ruualia, Jukea vain
sqnoja il-:nan ajatussisäItöä.
Jilloin eivät .rr;r öskään .,iielteet
ylqfy,y,a,.,ärryiiseen ? iruska kokorefleksltoiminta sisäisine havait_
seinis j-neen jää pois. v asta Bjat-telernisen ulokkäassa rroimnre'.ä*a-
oa sanoista niiden jalon iietallin.
iiuistakaa järj elliseri lukeraisen
vanhaa olijåttä: mullum non
rnul'bar Faljon, ei kailcltinais-
t€r.. Vähän täyttä on eneinrnän
ku j-n pal j on t.,,.h j ää.

++

? . Lukemine n l]Å,jAp.Å;if,r li..iriKf ll,dl,,i.
V oi lukea niin , ettli sana.b ;ä_littävät vain ei;äselviä j a fräta_rahahmoisia inieiteitä aiiäiiiirr,ja kun,nielteet tiil1öin o,ratvain häå,iI;,yii{ vaikutelnia, häI -venevät ne pian j a hävirivå.U.Åinoastaan selviiäti liavi:ittujaj a tri juttuj a käsitte itä tyf<eäå_vät aivo r å auyttämään j ä" ;;;io _
t eimaä.n .

1 - Lukeririnen r;iiltrrri'iiIr ru\ritir,rlili .!äsr ä kolii:annessa lukenisteväusa
seuraa lukeinista perinpohjai_nenja sitkeä ajattetu, joLa iäf.äeinj-elteet oinikseinr,re . t],r=r,ni , 

--[* 
u_kitetuy aj attele;ninen tuo rieeloisasti.nåikyviin ja ;iainaa ne

täs;rre1l t i s ind i,ir_ri- s ti in . ' rl: is tas;rntyy i:iin ollen eneitmärl tai
yäf:'rmä1 pfsfviri vaikutef ;niä,
.j otka nitä liel-potltinalla tlihclon_herätteellä voioaan ;f iill*err. Åu.*_i;.4 esilie.

- ;ff ?ä , laiska, torkl,luva erj atte_l eininen vel to stuttaa aivå;; ; 
- 
leuntaas voiinaka? , _ 

j oustava *j a{te_l-ernj-nen on :nj_e1äri v,:irnisläI;;,j oka i<ehittää j a va]:vistaer äiro_j en vo iiilia *je iaattaa ne :pysty_viksi teliokliai_siil 1;onrris:t Li.siin.

I.iene stys tä
f[t ilt.r iJ
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:i ernskaan ehtii va j aas s a 1A. tun-
nis$är jor: li.,irtee aarnujunalla
uelsinp;istä'r'urkuun, iurr.sta
laivalla tukhr:lijiaan, t"ukhoLnnas-
t,a junallar Göteborgiin ja Gö-
teborgista laivalla'.ii'reirriks-
havniin. J os ai-koo osallistua
;ialborgin opiske 1i j akonf'erens-
siin r on ,riatkan. tekoon varat-
tava viel-ä tunti- 1i"såiä. :i"ä11ä 

,eriiä ke skeytyivät kyllä inaail-
ina4yapärireissr:n suunnitelinat . . .

:,

i'i€rlorltatkan jälkeen olim;ee vj-e-
1ä suurj-n piirtein trengissä.
Isti,iväin,le lielsinSistå-i, soc .
och ko,;r,ri.högskolanj-n opiskeli-
j at , tosin kåivivät lär:i rueri-
sairrrud-en ensi oireita j a mat-
kakuurreki-r nousi "normaalia kor-
}<eaui;;al-l-e, ;:rut-bå sieliä me
kuitenkiri lopult a ol- j-mr:ie , tuu-
1isella rlalborgln rauiatie&se-
rnalla.,',,eid.än hoksattiin heti-
suoilalaisiksi kirj astot j-e teen
opiskelijoil<sj- ( i ) ja. rilhcrat-
tiin siltä sej-sornalta kaupun-
6in bussilla kirjastokoululle.
tanskalaisissa bussei-ssa ta-
'pahtuu inuuten ;iiatkan"l,eko päin-
vastaisessa järj estyksessä
kuin,,'rito,liesgar -tr.utJC)r],noustaan"bii.,Llaovesta, ja etuovesta pois-
tu;taes§la,riaksetalin iiiatka.
;;äyt t i i:u j uvan vers in hl,vin .

itirj astokoulu ;:rluistut t,i ulkoa
päin hartsotiunr: kieltärnatiä
aika pal j on heirl:taalta tehdas-
ltal l i-lt a . ^:e s iitä alun pe rin
piti tule.;iankin, sairl, ,e si'bten
,]ruuIla. iiutia kun aul<aisi u1-
.no-oven ja a;tui lulliin, ei
ollut uskoa sil ,iään: 'ruolla
I'orin puol6)sr:ja }:uulemma jcku
u::heil" ij analku }iarj oittel ee
tervaratelon käy tävil1ä , i:tutta
;ialborg;in irirj erstokoulun aulas-
sår voisj- surut"t,a. §litäii. yleis-
urhe iluirilpailut i iiuiuri,ur.i -l eicin
sel-trustalle oli jiirjesti:tt;i
is t;ulnryh:niä o viherkar;vids'i;u-
tuksia , kirj anuyt LeIy jåi , iI-
rroitustaulurylceliniä. . . l.'eskel-
le aulaa j{ii l-eveä kult',uväyIä.
iritä varten ? etl'bi; tuiipalon
s;z btyessä p.aloau Lo i,ta.l:ituu aj a-
meerr suoraarl ulkr.,*ovesta srisiil-
le, kertoi Ib, erris isrjnni-stäur-
;ile.

i.*ohf BreI'r.ssioh j el,ilä oIi 'i;lrrkk,aau.
suunnj-teltu ja siksi tiukiia. i,urr
ottaa. huornioon vielä kieien
qkielten j ) ;yin;närtäinisvaikeuclet,
:::eitka- j a yl-eisv;;.s.-,rnykserr jne .,
niin kaiiren I<aihkiaan pärj,._isii;ii:,e
sentään koh'Lsrlaises'b1. -.oti}äk-
s;;'ks j- j åii vain pon j ois,raisten
lrielten alkeis- ja ja:kokurssien
kertaus. .rohjoisr:raisen Iifologi,an
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raitos järjestää ainakin maalis-
kr:r-rsta 1ähtien tanskan ki-elen o-
petusta. . .
uulkekaapa siknänne ja loihtikaa
eieenrre beuraave"nlainen näkymä:
ulkona on jo piineii ja syysmyrsky
riehuu, i:aalaistalon iuPaan on
kokoontunut iloinen joukko ihni-
siä pitki,in puupöyclän yrnpärille
syö;nään htl;rryävää risottoa j a
r&.r)e aa pa"bonk-: a. iiynttillit he it-
tävät var j oi a valkois j-ksi kal}<i-
tuille seini-l-le. I'ienesti,i ristik-
koik;lunasta ni-i.liyy tuulessa lieilu-
va inyrskylytit;r. ii a nyt r yrittä-

s a;;ranl ais en t ilaisur:den Ul'iÄii, .Å
opiskeli j.1-o.surlnos sanlf e . :.lintaso
j å eläi:riiä }aatu eivät Yleensä
kulje käsi kiid.essä, irutta kas
kui,rinaa, Ilanskassa ne vaikuttavat
ole"tran ainakin sulassa sovussa.

ine sj-1s vieraikserij, te neJisenkyrn.ieD-
tä ruots ia , rror j ä& r t anskaa j a
:;:ellii.ollisesti,,,yös' isI;intia äuhu-
vaa tulevaiir kirj astonhoitaju.a.
tehtåvärä.:i:ia€ on taata kolmi-
päiväisen konferenssin jousta-
va sujuminen, olipa icyse niin
kokcustiloden, ilajoj-tuksehr ruo-
kailun ja illanistujaisten jär-
j estalilisesre kuin puhecr:j ohtaj a-
n3 r evusta j ina 1 oJ);_;aj-na j a. .i-stä-va.llisinä isäntinä toirniÅisästa.
tnsi vuoden te<;inoista lcliy1 iin
vilkasta keskusteluå. --:€L1r.åä-
vat viisi kiteytyivåit:

kirj asto t<änäf t-e ?
kirj astopalveluj en tar;loami-
ne'n vährernmistöiIIe
atk yfeisissä ja tieteellisis-
sä kirjastoissa

i opiskeli j avaihd"on nahd.ollisuulr-
sien kartoittaminen

r äätöspä.ivänä kartseltiin tulevai-
suui;ecn: ririssä ja ,ri.I1oin tapaa:n-
lie seuraavaks i ? i'ai}'"ki .,tuu-t pait s i
ne ta:nperelaiset olj-vat yhtä miel-
tri siitäi ,' että a) koska ':la;i;pere on
F'ohjoisinai<len aj-noa kirjastotieteen
;;rl-iopistollinen ltoulutuspaikka j a
b; koska ].:onf er*rlssia ei viela ker-
teakaan ole järjestetty tätillii ia
c ) koska iraiklci ItI"iirr rnielell.älin
tul is iv*i t tänne , niin e iköhän
pictetä scuraevri Uilaisuus fatni:e-
reo11a. Fy.t'simme iriiet'bitiiisaikaa
parl rriihkoa j a lupasim;ne i-lur:it-
taa kirj e itse päätökse stä. Ui,rK: n
;1 oiito-i.;unta suhtautui liyönteisesti
ai; atukseen, j a r:iin postitim;:ie
*alborgiin vaste.uksen: suostumrne.
Ul,l(: n seii ntörnäEiräinen vuosikokous
29.11 . vehvisti sitten vielä Pää-
töksen.
Vuooen 1.930 marraskuun alussa s&&rii-

opiskelij ajärj estöjen toiminti:
koke;luksia

AalborE:in pääkirj asto
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hirj astokoulun sisäkuvia

ASIAIIII\IEI{ FUOI,I

T yö s.kent e 1yt ap o ina t ai a j at us*
t en/asloidän vaihtotapoiåa ko-
kouksessa oli tttäysistunto ",jossa asiat tulivät viralli-
semmin. esille, sekä pienryh-
mäkeskustelut, joissa pääsi
hi-eman paremmin mukaan keskus-
teluun ja joissa myös yksi-
tyisten thmlsten mlelipiteet
näkivät päivänvalon. Viralli-
sest i olivat kokor.rksen t e emo i--
na kirjastonhoitajan rooli ja
klrjastoalan koulutus aiheet
olivat niln väljät, että nii-
d.en sisään sai mahtumaarT. me1-
l<ein mltä tahansa. Mukana koko-
uksessa olivilt ed.usta j at Nor-
-Jan klrjastokoulusta, Aalborginklrjastckoulusta ja suomaLad.äetlielsingistä sekä Tampereelta.

Koulutuske skust elussa es it e1-
tiin lyh$esti paikalla o11e1-
rLen maid.en koulutuksen sisäI-
tö ynnä muut koulutukseen
tiittyvät asiqt. Opetuksen si-
sältö el kovin paljoa poikkea
Tamperelaisesta opetukse sta
- erona on tietenkin ser että
Tanskassa ja idorjassa eivät
koulut ole yliopistollisia,
joten me1lle niin itsestään-
selvLi sivuaineopiskelu ei
heiltä käy ainakaan koulun yh-
teydessä. Kirjallisuuden opis-
kelua heldän tutkintovaatimuk-
silnsa kuuluu runsaast i .

Tanskassa kestää koulutus 4
vuotta jakautueir kolmeen j ak-
soon ensimmäiseIlä jaksolla
on 1ähinnä kirjastotekniikkaa,
toisella anmatt ikir j allisuutta
ja kirjallisuuden historiaa ja
kolmannella halli-ntoa, kirjas-
tohistoriaa ja erikoistumislin-
ja. Norjaosa koulutus kestää
3 vuotta j a on lähes s,';mansi-
säItöinen, ehkä hieman vähem-
män kirjallisuudenhistoriaa
painottava. 0petusta moitit-
tii"n liian teoreettiseksl. Se
e i kr-i.ulenma anna valmiuks ia
toimia yir.sinään kirjil.stcE sa.
Tästähåin olIaan ainakin UDK:n
pilrissä perust ellusti er j, mie}
tä. Haluqmme kai olIa kehityk-
sessä mukana vielä kymmenen
vuodenkin kuluttua.
fanskassa valmistuu vuosittaln
300 kirjastonhoitajaa (100 Aal-
borgista ja 200 Kööpenhaminasta).
Maessa on täIlä hetkellä noin
700 tyätöntä ltir jastonhoita jaa,
syy tähän el ole pelkästä.åin
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valmisruvien suuressa määräs-
sä vaan myös valtiossa ja kun-
nissa, jotka eivät bud.jeteis-
saan anna määrärahoja kuin kes-
kimäiårin nel jän viran perusta-
miseen vriosittain vaikka tar-
vetta ]<uulemma o1isi. Norjassa
valrnistuu 120 uporLrtta kirjas-
tonhoitajaa vuosittaj.n ja työI-
lisyystilanne on parempi, syr-
jäi-sern:n11-l-ä seuduilla on jopa
t yövoimapula.do }lieidän t utkinto-
vaat imuksemrne ja varsinkin
pitkä valmistumisaikamme herät-
tivät ihmetystä, eivätkä vaa-
t irnuksiimme l<uuluvat yl e i s opin-
not ,, sivuaine et , älentr'$an j a
ylemmäntason tutkinnot selven-
neet varmasti vieläkään
Opiskeli j oid.en akt ivoimlnen
päättämään omista asioistäärl,
orl vai.keaa' muuallakin. Vain
noin Llf" opiskelijoista toi-
mii omissa opiskelijajärjes-
töissään. Pat,entttkeinoa kaik-
kien saamiseksi mukaan ei o1 l..ut
kelläiinr oB vain' yritettävä
löytää toimintamuoto ja joihin
ma,hdolllsimman monella ol1si
klir:nostusta. Heräämi-sen merk-
kejä opiskelijaliikkeessä CI-
scitti . kasvaya kiir:nostus nk.
yh,d en asian llikkeitä kohtäärl.
Byrokratian rattaat jauha'tat
väsymätt ömäst i kaikirialla .
OpiskeIlj oiden vaikutusmeihd ol-
li suudet kou3-u j en sa hall int o*
elimissä tuntuvat vähåiisiltä.
Hallintoelj-mien paikkajako on
järj estetty'rdemokraarttlsestirf
eli: opiskelijolden ääni jää
sopivastl kuulumattomiin.
Toinen suurempl keskustelu-
teema o1i kirjastonhoitajan
roo1i. Aihetta käsiteltlin
kahdeltaki-n ki,r.nt ilta. Ens in-
nälii:r mit en kir j ast onho lt a j an
tehtävät muuttuvat uusien tek-
niikoiden tultua kirjastoon
- varsinkin miten ATK r"':uuttaa
tehtäviä ja automatisointiin
olisi suhtauduttava. Toisaelta
keskust e1t lin kirjastonho j-ta-
jein vastuusta kasvattajana ja
siitä mitä kirjastonhoitajalta
vaadit aart työssään. Kasvatta-
jah roolista tulivat esiIle

samat ajatukset mitä on. kir-jo.itettu fiIrn, Kirjastoleh,lessä
9/79. ATK:n aiheuttamista ongel-
mista tuli esil.le tietorekiste-
rien väärinkäytön mahdollisuus,jo§ta kuulemma Tanskasta on va-
rollttavia eslmerkke jä. 0nge1-
tnä, 91'1 raSfös s€ r että ATK-sul.ln;
nittell jat ja kunnanisät,rrä-
kevät automatisolnnin vain
keinona vähentää henkilökun-
taa.
i,itinkään maan edusta j at e ivät
tietenkään olleet tyytyväis1ä
palkkaukseen, mutta erikoises-
ti suomalaiset' akateemisesti
koulutetut kirj astonhoitaj at
ovat pahasti jätåneet jälkeerr.
Tansl<assa kir j aptonhoitalan
peruspali::ce on n.; 75OO DK e1i
5500 markkaa. $ipähåin se tie-
tysti sle kuin 3000 markkaa
enemmän kuin suomalaisella ama-
nuenssilla. ''i

Arinmatt iyhd.ist yks i stään ol ivat
tanskalaiset ja norjalaiset
huomat tavast j- klinnöst une enpia
kuin rne 2500m1( /t<t< tyytyvät åuo-
r:nalaiset . Nor j;alaisiif ä on kui-
t enkin sarna orrgelrna. rcuin Suo-
messa, kirjastötytintekijät ovatjärjestäytyneet moneen eri (nel-
jään) ammattijärjestöön. Tans-
kalaisilla on vEiin yks i j a kuu-
lemma. vi].hva ammattijärjestö .

j atkuu sirmlle 11

t Gulbraar i'lorjasta
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§euraavassa pientä ai-vovoimistelua Åsiasanan lukijoille joulun
pyhiksi ( ja toivottavasti pid.enu;räksikin ajaksi) raäitä t<aitct<ia
koskettavan asian tii-moi-lta.

v'antaan kaupunsin i:enkilöstöasiainkeskus on tiedotteessaan 1+/?9määritellyt opiskelijatyövoiman palkkausperusteet seuraavasti :

OPISKELIJATYöVOIHAN
Kh 25 .3.197\ § 37

PAL KIGUS PE RUSTE ET

Ti lapäisen opiskel ijatyövoiman palkkausperusteet ovat seu-
raavat:

Hinnoitteluperusteena käytetään Tekni I I isessä korkeakoulus-
sa opiskelevien osalta ns. suorituspistei tä, jotka ovat pe-
rusteena diplomi-insinöörin ja arkki tehdin tuitinnoissa.
Yl iopistoissa ja muissa opiskelevien osalta suorituspisteet
lasketaan yl iopistoll isten tutkintojen rakenteen eri laisuu-
desta johtuen siten, että suoritetusta

PI
(v)

tg
21
23
25

appnobatur-arvosanasta saa
cum laude rr

I audatu r rr

yl iopistot
(pistettä)

I suori tuspi stettä
2il
3,
tekni I I inen k,rrkeakoulu
(suori tuspi srettä)

79
80 ltg

120 tsg
160

2

3tt
5-6
7

Iäreänkertainen tehtävänme on: mi-kä on kirJastotutkinnon suoritta-
neen opiskerijan palkkaluokka ananuenssin vuosi-l-omasi j aI-suud-e sta?

luo
uTEu rs4Ttr .ueeualo uT{eafn+ eruurasq,Cuf,s,C4 eneetäag ...6V L :sne+se^)

ULtli : ll JCli'J'CiiUli'l,r TCII'1II{ÅU].,,ELLiI 1979-1980

"älr+ 
päivänvalon 29 .11 .1979 vuosikokouksesss. r }larvat ( 9 kp1 ) j avalitut: i'larianne Åhlstän, ilarjukka iiuikka, tirno iiatonie,ri, Säri

l"i 919 ' Irj a {*lf qlgn r i"iarkku itopnon€r r Uui j a- Sonkkila , I}etriVestelin, i'lerja Viljakainertr

Tä11ä kertaa val-okuvauksetto;nat henkil-öt näette seuraevassa
Åsiasanas$a ( j os toirnj-ttaj ai eivät anna kameraansa kenelle-
kään joululahjaksi) sanoj-n kuj-n a,siaan kuuluvat ja -r,:attonat
Luonnehdinnat ja kyselykierroksen tulokset.
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IIETEELISEEN

T Y ÖSKE N TELYY N

PROSEMINAAREI SSA

Asiasaf,lassa on vi ime vuoruLa
$nA ) pulrtut fu laitoksemme pro-
s eminaa.ri työ skent e l;rn epäkohtiin .
Koska tilanne ei esitettyjen pa-
rrnnusehrlotusten osalta tunnu
mur-rttune en aina.kaan paremparut s1]'an-
ta,an, ha.luan ottaa asian uudelleen
esille j a toivottn"va.sti laa,jemmin
p ohd i t t; avr"ks i .

Proseminaari on hyvin tärkeä opis*
keLlrn osa, täIIä hetkellä ainoa
cumussa. itsenäistä tieteellistä
työskentelyä vaativa jakso. Sen
kehittämiseen antaa hyvät edetly-
tykset työskentelyn sisäI.lön tar-
kan mriärit-be1yn puuttuminen toisj-n
hrin on asian la.ita. use impien pa-
ko} I j-sten har j oitusten kohd alla.

Nyky i s e 1Iään pro s em j-naari työ sken-
te lSrj vaihe e t ovat ; valmi id.en e si-
telmäaiheiden jako, erilaiset tu-
tustumisi<äynnit, esitelmien käsit-
tely seminaarissa ja' oman itsenäi-
sen työn tekeminen. Töiden oh j aus
iaa lyhyid en henkilökohtaisten ves-
taanot tokäyntien vare-atTn Useim-
miten opiskelijalla ei ennen ai-
helden jakoa ole käsitystä omasta
" suuntautumise staan" , j oten val.i-
taan kiinnostavalta tuntuva. tai
vapaaicsi jäi'i.nyt aihe .

Esitelmäa.lheet ovat hyvin kir j avia,
Iähinnä kir j asto j en käytännön toi-
mintojen selvittämistä ja kuvaa-
mista ed ellyttäviä r esim. 'rmaerlcu-n.-
t;:ikirj asto j en tiedotustoiminta" j a
'fkir j astoauto työpaikkana". Koska
proseminaarissa ei ongelmanasette-
Iua, mene telmiä j a tutkimLlsprose s-
sia tarkemmin käsitellä, jää lop-
putulos riippuva,iseksi opiskeli j arr
henkilö}<ohtaisista ed ellytyksistä
j a kiinnostuksesta paneutua aihee-
s e en. Tulokse t e i-vät tä1Iä työ s-
kentelytavall a. mi e le s täni ole pa,r-
hn,at nralrColliset.

Prosemina,ari.en kehittämiseksi esi-
tän seuraavia perannusehdotuksia,
j oita on tullut mi e1e eni sy,rslrrr
kokemusten perusteella. Bsitelmä-
aiheet tullsi ser,ad"a liittymäi,in
toisiinsa siten, että niitä voi-
taisiin järkevästi käsiteltä ko-
kona,isuu-tena, j olloin opiskelij at
voisiva,t kryödyntää toistensa ko-
kemuksia j a opetta j ien ohj austyö
sur.rnta"utuisi mielekicäi.i.mr:in kuin
tä}lä he tkeltä j oudutta,e ssa pe-
rehtymtiiin yk si t1,äi skysymy s t, en
'rsilp liusäkkiin " . Erillisiin töi-
hin voitaisiin löytilii yhteisiä
perusnäkemyi< siii, kuten kir j asto-
1,' itoksen tutkiminen lrhteiskunn"ln
o s ane..

Aiheet tulisi hyväksyä opettajien
ja opisketijoiden yhteistyönä en-
simmäisissä kokoontumisissa esille
tuleriien ehd"otusten pohj e,l-ta, Kun
lukukaud.en aikana työskentelee nel-
j ä ryhmää r oli si aihe en vn,Iinta
oman kiinnostuksen poh j elta m:r.h-
rlollista. äsimerkkeinä mehdollisis-
ta ryhmäkohta,lsistp aiheista, tulee
mieleeni kir j astohistoria, kir j as-
tcnhoitaj an työ , kir j n.stoautomaa-
tio jne, Aiheid.en rff,j oittumisen
käytännö1Il sluonte isi in se lvityk-
siin asettaisin kyseenala.iseksi,
e tenkin }«rn e site Imiä e i ti e tai:k-
s eni mi t enkeä.n hyö d"ynne tä" ki r j as -totyössä.

Luopumn.-L1n kokorri'r,a,n täysin j-y.ra1-
Lisista j a seminar,r,rityöskentelJrn
Iuontceseen kur-rlumrrttornista tutus-
tumi skäynne i s tä ".; aat a.i. :t i in ail<raa
aihei-d"en yhte ise en r:rohtimiseen,
kokonr,..isnäkemyicsen j n tutrimusroe-
netelmien he.hmottami seen. Tii}le,i-
nen yhteinen työskentely on erit-
täin hed.e lrnäl}inerr mene te hnii suutL-
nr te s s a,an yks 1Iön "L,yii r;kent e Lyä
e te e npäin sllloinlcin, kun n j n,tuk-
set oma.n 'r:iiii.n sisä11i;. tiikitovr,,t



ra.j oit i,ua j a luiri.ciutua. Tutustu-
minen tietcelliseen työ:tkentelyyn
j ohtalsj- rnyös teorer;ttisten läh-
tölrohtien merlcityirsen oiva.ltnml-
ii,;: Q11.

iIänä. ehd.otultset eivllt vr,,ed.i tirös-
ken ie;I;rys surs r-;ien lisiiirmis tä,
v; ,. .rl ne on na.hd ollista' toteuttap
tyli skente ly t e,_.l:: :r,a, muut t ermalla.
0pe tta. j;,'. j outuisi luonnollis,", sti
p e rehtymi-il: n aihekokonai suuksi en
perusteisrint rajoihin ja pääIäh-
teisj. j n.. Itse serninaa.ri'i;yösken-
tclyssä pa.inottuisi kuitenkin
opiskeliJ oiclen osuus otr)etta j an
}<eskit-tyessä,yleiseen ohj auks€Brlr
Ulkopuolisten asiantunti j oiden
ki.yt-tö ;,.nta.isi uusia. virik:<eitii
ja nr[6;1*lmia serä painottaisi
tie'Leirlen vi,lIj-sti:i yhte j-styötä .

1,1yösktiän opiskeli i oi.lIe ei e.iheu-
tuisi l-isätyötä, mit:Ieiii<;rys fien si-
j i:ran lis;.i:.ntyisi nykyisen yksinei,i-
rien ttz'ii.pel'bi.inrj-sen" rrai"hete ssä. iLiil-
1i,. ?ret}<eIl'.ä esintr Inerr€teImäil- l isten
rr tlrl.i su j en lijy'tiimin.en p e l}c 'ri en

ll
cumLrn y1-eisopinto j en metod-il<ohtien

'a 

i:rru;itÖ e I La, v:,:atii opiske ti j :'.-l-tr'L
rrnelkoista, i opa k;ohtuutont.'r., oma-
kohtaista. praneuturiista., Jr: prose-
mini:".trivaihee ssa. tulisi miele str,ini
lruitenkin pyrlci-ä käsittelerntii,in tie-
teenalanme erikoisluonnetta i rt sen
äiheutl,a.niR stenete-!-miillisiä ongel-
,ii"'r sikäl-i kun terko'itr.rkselln on to-
11eL.l 4.. val-mistaa opiskelii oitri :3T:',-
cluntekoon j r,. irleiseen tiqtec.i.:l-iseen
su,i,r.nt i,,,uturni s €r €fI e

1)aran:ruksin eriirite si).i1,,'lika,an od.ot-
te-1 crnir,llrL vii.i-l.n v'.ntima.Il a, enemmein,
ti;rii s it;,; e 1tämtre .

llHD CTLr S irii0 S iJ:'I i{ å .t]tI i:il{ :-r'i,l i II .I,li-t I SIL' :iN
Ii0i(0Ui{'iui,tl'.iii. ::;:i.11 0J,lil ;'tIiI iiIK;lI :

I li,ikä" pro s emina,ari on
tevoit't,eet jn, työskentely-
tapa
a,ihekok oni, i r..lr:r'_rlrs i en a.Ius t a-
vii kl,lrt oi tus

II iv:iten teen proseminaa,riesitel-
män

muod,ol.l-iset ji.,. sisä1"1 öllisret
vr:.atimuks e t
ailrekokona.i suu.)csi s ta p;i.i,: t'l,i: -
minerr j n, esitelmiin"iheiclen
hn.hrnottelu

I II l{irj a,stotiecle yhte is}runti,r,tiie-
te cnä

tie te ellinen ty,.: skente ly j n.
o[rcr.r] al_a;nme erityis]iysymyk:;c t

IV Semina,:irin erityisillhe en käsi t-
tely

e si-m. historir:ntutlciinr_ihsen
päåimätirät j a rrerle te kcii t kir-
j as tohi s t ori a.:r. tutkivas : i a
seminii,arissa

Tuire Kosonen
j atkoa sivr,rlta I
Arvostus kirjastonhoitajan työ-
tä ja varslnkln koulutusta koh-
taar.n on fanskassa alvan toinen
icuin kotoiliaassamme. Tämä näkyy
selvllnmln koulutukseen myönne-
tyissä. määrärahoissa. Opett a.ia/
oplskeLija-suhde, jota tanska-
lai set pitävät t od.eIla surkeana
on 1 opettaj a/tZ oplskeli jaa,
lisåiksi on suuri- j oulclro tunt i-
opettajla. Koulun tl1a.t ova.t
ornaan käytävänpätkäLimme ver-
rattuna käsittämättömät .
K)r*eessähän on vain Tanskan
klrjastokoulun ale.osasto 

o

mutta tilaa {n;'i5u opiskeli-joi1le) on ene:;män kuin EKÅ-

iltarket issa. Tampere en t i1 art-
nettahan ei voi suoraan ver-
rqta, koska meillä tilat ovat
muurl yliopi st on kans sa yht e 1-
set ja Tanskassa ollaan omas-
sa koulussa, mutta selviä joh-
topäätöksiä vol kyllä tehdä.
Ei meidän kannata kovin pa1-
joa iloita, vaikka mei11ä on-
kin niin kutsuttu tieteen
s i emen.
Opint oneuvonnast a saa, lrrett a-
vaksi peksun nipun päLperelta
Aalborgln konferenssista. I{ii-
den joukossa on myös melkoisen
tarkka ref erir.att i koirou](se ss&
käydyistä keskusteluista. Tässä
jutussa oli vain muut am:.a olen-
naisimpia asioita.
T.S. & J.T.
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Alku jötteen honkolo
Kuhirvan rnroden syyskuussa kir-
jastotieteen ja informatiikan
kiehtovassa maailmassa opiske-
lunsa aloitt atteiden ensimmäinen
lukukausi alkaa lähetä loppu-
aan ja sopinee hieman tarkas*
tella matkan varrella sattunut-
ta.
0ppialneemme peruskurssin - ku-
ten yIlpäänsä peruskurssien -tarkoitus on käslttåiäksenl antaa
parahultaise stI laimennettuj a
ori ent oi-tumisnri skeita silmäI-
1ä pitäen opiskelun myöhernmässä
vaiheessa tapahtlJ.vaa alan ko-
konaisvaltaisempaa hahmott a,-
mista. f ärmöiset ruiskeet p&r-
haimmillaan koostuvat aineen
tärkeiden osä-&lueiden kartoi.t-
tamisesta kuin myös teoreetti-
sen perustan selvlttämisestä.

Niinpä olernmekin pureutuneet sä-
vitaulu j en salai.suuksiin, var-
mistuneet siitä, että papyrus-
monopoli oli kuln olikin Egyp-
tiIIä ja toki tutustr,meet IRo-
neen muuturnkin kirJastotieteen
ja informatiikan slernuksen puo-
leen. Peruskurssin historialli-
nen painottuneisuus on koettu
häirit sevEl"nä useiden kurssikyse-
lyyn vastanneiden taholta, eikä
tilanne juuri siitä korjaannu,

vaikka täIlaisia menneisSryden
pikhrtietoja ei lcppukuuluste-
lussa vaacli.ttalsikaan. [iIaI1e
olist tolvonut enemmän tietoa
esj.m. kirJasto j en ja yhteislcwr-
ngur välislstä suhteista. Edel-
linen el tietenkään tarkoita si-
tä, että penrskurssissa ei muuta
ole ollutkaan kuin historiaa,
mutta sen osuud.en ylikorostulrei-
suudesta toivoisl voltavan tin-
kiä.

Iieto j enkäsittelyopin halltt se-
minen on kirjastoalalla epäl-
lemätti$ merkittävää Ja yhä rnsr-
klttävämmäiksl se käy jo ensi
vuosikymmenellä. Tämän vuoksi
on vaatmuksla kirjastotieteili-jöilIe tarkoitetusta omasta ky-
seisen ai-neen peruslrurs$ista" pi-
tL e t t ii"vg; o iiletrt e t'i; uina . Nykyinen
pääaine enaan t i et o j enkäslt t elyop-pia Iukevllle tarkoitettr.L perus-
kurssi el mielestFåni sellaisenaan
sovellu kirjastotieteilt jöiIIe .
Jonkinmolnen cumun kirJast oauto-
maation kurssiin valmistavar ni-
menomaan kirjastoautornaation kan-nalta alsaa tarkasteleva perus-
kurssl voisi tuI1a kysymyLse€rl.
Sltä paitsi nykyisen peruslnrssin
luentorturkomoni-steen ennustus -perustukonnpa kulnka vankkoihin
faktoihln tahansa - kirjastojen
käymisestä vanhanaikalsit<si äsia,-tietojen antajlna vuoteen'Lggz
merutessä ei o1e juuri omiaan ko-
hotta"n:,*n opl skelumot ivaat iot a.
Kaikkeln vlimeksi soist omlsta
tutkint ovaat lmukslst aan 1ö ytyv:in
koko opiskelun kyseenalaistavan
lausumELrr. o o



Oma ohJelmarrumero on o1lut joka
viikkoinen rautaisannos tledon-
lähteiden harj oltuksia. Syyssateen
säällttä hakatessa harjoi-tushuo-
neemme iklcunoita olemme hil j enty-
ne et sentrnolst en penrskysymysten
äärelIä kuten kuka on Hankkijan
hallint oit euvo st on puheen j ohtä j a,
mikä on Sahalahden Inrnnanvaltuus-
ton puolueryhmitys tai kuka sä-
velsi Agapetuksen ffHei heipparal-
l,aa Helsinginrr. Totta puhuän olen-
naistahan on s€ r miten asiat löy-
tyvät teoksj.sta. Ihmettelen vain
tulevatko kirjasto jen aslakkaat
joskus hamassa tulevaisuudessa
esittämåiän täIlaisia ja vain täl-
laisla kolmen tonnin tupla tai
kuitti -ute1uJa. Kaipa joku laa-
jempiakin kysynee - mene tiedä?

Approbatur-kaakun suurin, mutta
ei välttämättä sulavin paLa on
tietysti kf,rJatentti. 0ivallisia
t eoksia ovat mielestäni I'llnkki.-
sen ]rtn. Joukkotledotus ja osittal-
se sta vanhentr.rneisuudesta"an huo-
limatta'Eskola & Eskolan KirJal-
lisuus Suo:aessa. Kirjastokomitean
mletintö sisältää paljon tietoa,
sitä ei voi. kieltää, mrtta'se
on komitearrmietintö ja sen
vuoksi verat on lukuhaluj en
Iat lst a7t,. Vaivaamaatt j ät myö s
linrinka on käynyt noiden monl-
€nr vuosia sitten tehtyjen pa-
rannusehdotusten. Se on ai.nakin
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tledosgp, ettei Tampereen ope-tusyksikön surkeata- resurssit i-
lannetta o1e kohennettu komitean
toivomusten nukaisesti. Tr,rntuurettä päätäjät ovat käsittäneet'
nämä ehd ot ehnat täysin päi.nvas-
taisestl. Informaatlo jä tutkija
-teos oli paikoln vaikäaselkoiäen,
of ettakoonpa esim. permut aatioha-
kemisto, josta tietyt käsitteet
selkenivät, mutta penrsrakentees-
ta iäf kaipaamaan konktreetimpaa
luonnehdintd&. syy vol olla kään-
nöksen onnahtelevuudessa tai sit-ten kyseinen hakemi.sto olisi näh-tävä silmlensä ed.essä, ennenkuin
§en ymmärtää. Kaiken kaikkiaarl ei-
yät approbaturin kirjat järin mah-
d.ottomilta tuntuneet, mlåta mieli-piteestä voi joku tarjota tietysti
kiveä päähan, nrutta tuokoot tule-
vaisuus entistä ehompia kirjasto-tieteellisiä julkalsuja opiåkeli-jolden ia muidenkin iloksi.
Aherrus fampereella on siis Iäh-tenyt käyntii.n, jos nyt ei kovln-
kaan ripeästi niin ainakln verk-kaisesti säksättäen ja natisten,
mikä sekin on iierrassaan malniota.
Vlreä aine järj estömme LrDK on o11utaloittelljalle tervetullut apuniin opintoneuvorutan. kui.n tut or-
toiminnanki-n muod.ossä,. Fakkiutu-
fi?en_ !orjumi-seksi mei11e appro-laisille on tuput ettu Hr,rmholät:.nyliopistoa, Kuhnin paradigmaa sun
muut a ryväsotantaa yleisopint otar-jottimelta, mikä saattaa äiheutt.aa
pakokauhua tenttiallekkaa selatta-
essa. Kelpo terapiaa edelliseen
saa firrno jostakin yo-talon tasok-
kaassta konsertista ynnä mltalli-
s'esta mieli juomaa tal htrruästä eIo-
kuvakerhoesityksestä, lruka nyt mi-täkln keksii. . .

i,1. R.
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Just siks

L,ukuisten lehtien musiikkikril-
tikot ovat jo ehtineet ylistää
Tuomarj. Nurmion Ja Köyhien ys-
tävien rmrsiikkla ja valinneät
Kohdusta haut aan rlp:n vuoden
alhumlksi . [ätä kirj oitettaessa
yhtye on jo ehtlnyt hajota ja
povaillaan, j ääkö lluomari lyhyt-
ikälseksl komeetaksi tal väri-
Iäiskäksi Suomen popin nlin illull-
ten harmaalle taivaälIe. Härn-
mästyttäväksi tosiseikaksi jää
kuitenkin Nurmion Ja ystävlen
saavuttama laaja kånsänsuoslo,
joka on aj,ka harvinaista Suomen
populaarinusiikissa tai että
nimenomaan popmusiikin traditi-
oon lilttyvä taiteilija saa rrt-,
si ikillise st i j äykkäasent e j. s e ssa
maassa niln laaiaa kansansuosiota.

Nurmion musiikki on hlryin omape-
räistä, rnutta siI1ä on kuitenkin
selvät juuret amerikkalaisperäi-
sessä popissa, ehkä eniten count-
ryrockissä. Samanlaiseen taustaan
viittaa myös kiinnostus Jimmie
Rodgersin lauluihin. Ievyllä on
jopa ykst Rodgersin oma laulu,
Makasilnin luonä (Waltlng for a
train), ja utruterrkin laulujen ai-
heet ovat lähel1ä Rodgersin ker-
tomuksia osattomasta }nrlkurlsta,jol1a ei- ole pai.kkaa tässä maail-
mas58.

Pelkkä erikoisuus ei riitä vlelä
selittäimåän, miksi Nur.miosta pi-
tää yhtä hSrvin hesalainen intellek-
tuelIl kuin karttulalainen pienti--
lan emäntä (tosin jälkimmäinen muut-
tul hieman varauksellisemmaksi, lflrn
näki Nuruion telkkarissa) .

Musiikki on kaikista taiteista sub-jektiivisinta (Lunatsarski) eli se
koskettaa vahvimmin ihmisen tunne-
alueita ja muslikin kautta vot ko-
kea asi,oita, joita on usein vaikea
pukea sanoiksi puhumattakaan, että

niita voisj. jarkiperäisesti määri-
telIä. Populaarimusllkki parhaj-nr"
millaan voi nousta ilmaisemaan ko-
konaisten sukupolvien tuntemrrksia.
Näin o1i etrkä rock and roll-in lai-
ta U§A8ssa 50-luvuita, jolloin se
llmaisi nuorison turhautumista Yh-
teiskuntansa ilmaplirlin, joka Pe-
rtrstui tuolloin USA 3 ssa ahtaaseen
kulutusaiatteluun ia kylmän soclan
hyst eriaan.

Suomessa el roek liikauttanut
mielialoja tuohon aikaan, vaan
suomalaisten elämäntunto ja ku-
vasi varmasti ytrtä hienosti ko-
toperäinen tango ja sen paras
edustaJa Olavi Virta. Vj.rran
hienoissa tulkinnoissa väIitty-
vät aikansa ihmlst en " osatt onuu-
den tunnot ja salalset 'haaveet
jostakin paremmasta (aavap, meren
tuolla puolen jossakin on", maa... )
Kyynilckö sanoo tähäin, että tuol-
laiset tunnot ovat vain kauppa-
miesten tekoa, si}Iä iskelmät
ovat aina kaupalllsia. llotuus
orrkin, että lske1mät tehdäiän
aina ru1rytäviksi ja pääI1immäi-
nen ajatus on menekin turyaaminen.
Mutta kappaleet säveltää jo sä-
noittaa ihminen, joka joskus orl-
nistuu laittamaan nilhin omlnta
itseEiän. Näin ei o1e tietenkäåtlr,
kun ajatellaan suurinta osaa
tämänkin päivän i-skelmämuslikis-
ta, joka on usein puhdasta ko-
piota kansainvälisestä tigto-
koneentarkalla laskelmo inirllla
t ehdyistä t eolllsuustuott ei sta.

taisi mennä vähän kauaksi aihees-
ta, unrtta jotenkin Nurmion lau-
luJen elämäntunnot toivat mle-
leen Virran. Rinnastul on etrkä
karrkainen johtuen jo näiden rrru-
siikklperlåt eiden ärilai siiude s-
ta, mutta tavassa, jolIa kansa
on ottarrut ne vastaan on j otain
yht ei stä.
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Nurmion laulut kertovat 1:ääasi-
assa yksinäisyydestä, joka on e
entistä kipeämpi ongelma kau-
pungisttmeessa §uomessa, i ossa
perlnteelliset ihmlsten yhtey-
den muodot ovat hävinneet. Aja-
tellaan vain, että viimelsen Pä-
rinkynmenen rru.ode"n aikana lähes
milJoona ihmistä on siirretty
puolipakolla entisilta asuinei-
joiltaaJt. Hyvin monilla on tu.n-
o€ r ettei ole paikkaa tässä
maailmassa. Metlle tari of aara kyl-
1ä täytettä tyhiätän tilaan. Sii-
tä pitävät kauppamiehet huolen.
Kun §uomessa totstak5rmmentä
vuotta sj.tten siirryttiin viisi-
päiväiseen työvlikkoonr oIi moni
optimistinen, että nyt ihmlsellä
on aikaa kehittää itseäåin, mut-
ta onkin talnrrut käYdä nilnr €t-
tä tuosta vapaapäivästä on tehtY
vain mahdolltsuus käYttää Pie-
net rahansapahdollisj.mman tehok-
kaasti liikenlesten toivomalla
t avaIla.
Nurmion laulujen välittämät tun-
not koskettavat siis hyvin mo-
nta ihmisiä ja nlihin on helppo
samaistua ( sä oot lehtl ruokaläs-
så r resulseksi luettur/pukuhuo-
neen korttipakka, ihan loppuun
pelattu). Monestl on väite1ty,
onko Nurmio kyynikko. Minusta
kyyni,nen ihminen kläntåiä klpeät
tuntonsa tolsten thmisten halvek-
simlseksi, eikä sellaisesta voida
puhua Nurmion kohdalIa. Joitakin
häiritsee Nurmion tyyli laulaa
Ja kovat maneerit, joilla hEin ta-
vallaan peittää oman persoonäll-
säo Mutta katsokaa hieman tarkem-
min. Kovassa ulkolnroressa ja po-
kerlssa voi nähd.ä peilikuvan it-
sestään kävelemässä kadulla tai
istumassa luennolla. Nurmion lau-
lujen pohjalla voi nähd.ä htrryin-
kin omakohtaisia ja kipeitä tun-
toja. (

Nii1le, jotka vieläkin jäävät
kaipaamaarl jotain suoraa ratkai-
sua, joka Nurmion lauluista hei-
d.än muskaansa puuttuur volsi
suositella ohjelmalliseksi asla-
kirjakui Iove Janssonin lcir jaa
Kuka lohduttaisi Nyytiä. ,Silnä
sanotaan hienosti, että yksinäiän
lcukaan ei nauti ed.es näkink€ll-
§äStEL o

Juha liokkanen
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yteistö
TYYTYMAT TOMYY T IA
CUMUN OPETUKSEEN

Cumun kurrsrineuvosto iäriesti
marra§Intusr;a kurssihyselyn, jos-
sa tiedustelttin opiskelii oiclen
mielipiteitä cI-vaihe :n oPetuk-
sesta ja harjoituksista" Vastatrb
sia kertyi yhteensä +4 kPI, e1i
noin puolet lcyselyn saaneista par
lautti sarlmansa lappusen eil.eill-
män tai vähemmän täytettyPä.

CI opetuksemme taso aLkaa o1Ia
j o niln matqla, että resurssi: ja
aikapula ei sitä selltä. Kiin-
nostusta tfvakavaarttt opiskeluun
1-ienee, sillä useimmat vastaajat
perustelivat hyvin mtellpiteensä.
Jotkut ihmett elivät r miten , meilb
laudatur vaiheessa käy ja josko
kirjastotiede on tiedettä lain-
kan,rt.

KIRJÄSTOTIEDE JA INFORMAIIIKKA

Yleinen
hwä

käsitys iuennosta:

tyydyttävä
vä1ttävä 1
huono 2
en tiedä

Vastasiko luennon sisä1tö ot-
siklroa?

ky11ä
ei
en tiddä

Jokaj-nen kyllä-vastaus sisälsi
lisäyksen 'f osittainfr. .

'last aajat olislvat halunne et se}
vitystä k&i:n teori-asta, käsib
teistä, tutkimuskohteesta ja me-
todeista. Sailoin siitä, mitä tub
kj-mus käytännössä on ja rni1l isä
tutkirnrksia on t ehty. Kahd eksan
opi si<eli j aa mainit si eriks e en,
etta rakånne ja kehityslinjat r::

j äivät epäselviksi.

Illuod ostiko kurs
kyI1ä
ei
en' tied ä

0liko jäsentely
ky11ä
el
en tiedä

kokonaisuuden?

Kurss j.n hyvinä puollna pid ettlin
asioiden mia[enkiintoisuutta ja
sitä, että luennoitsija perustelijämptistl näkemyksensä. Info rrnaa'
tiön luonne tuli hyvln selvitet-
tyä, luennoitsiJa pyrki aktivoi-
maan kuulijoita.
Huono j akln puolia t oki o1i . Luep
ffiiin sekavana ja asi-atjäivät irrallisiksi (13). 0tsi
koiden puutturessa o1i åsiasta
toiseen siirtymisen seuraaminen
vaikeaa. f,iikaa peruskurssin kep
tausta koki kuusi vastaajä&. Yh-
telskunnan ja klrjastolaitoksen
vuorovailnrtuksen selvitystä kai-
pasi kolme vastaaja&o Tllastoja
sisältänyttä kalvoesitystä plti
turhana nel jä vastaaj 8.&. Kirjäs-
kulttuurilaltoksena olisi saanut
tulla esille ia samoin kirjaston
kasvatuksel l iset tehtävät. Eräs
oplskelija arvioi luennoitsi jan
t i ed ekäsityks en nrlgaarin po si-
t ivistiseksi. .

(97,/,)
( 3/,)

ittävä?
(86/")
(l4{")

si
o

31
1
ri
o

30
5

0
+ (LZf")
o (29f,)
s (59'{,)
0

3 ( 9',/p)24 (tt1,1
7 Qojt )
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leen keskialkainen mnkkiluosta-ri, jossa yksi lukee ääj.neen ja
muut kopioivat ja nilnpä luen-
qoitlsijan pedågogista sllmitåi pi
d.ettiin kehlttymättömänä. Epä-

i . ..selviä asioitaei selitetty ai,na
kysyt t äessäkään.

Mulrtama vast aaja ar:^trlöi, että
pe}lck.ä kirJatent i;i aJaisi sam€ulasian. Ilmeisesti teoria voisi
painottuq johonkin muuhun kuln
joukkoon enemrnän $al vähemmän
vanho ja säännöstö jä. Pictettiin-
hän Hanasaaresr;a semi,naari ai-
heesta luet.telolnnin perusteet.
( kt s . rfi g/Lg7g)

tyyctft tävä
väIttävä
huono

Suuret Iin j at /
soPivar;t i
molempia
lilkaa pik-
kutietoja
lilkaa suul-
ria linjoja
en tiedä

+ (LO/,)
18 t45f,)16 (+O/,)
pikl«rt i et ou§

1 ( 2f,)

35 $o'v"1

0 ( of,)
3 ( B'./,)

Hyvät puolet . luennoit sl J alia oll
pyrkimys yhdlstää ja kerrata ai-
emmtn esii-lr tulleita asioita uu*.
si e 'tlntey,de ssä. Es j.in tuli pal j or
aslaa ia eteneminen oli looglsta
Jäsentel;r o1i selkeätä ja sen
apuna toimivat hyvät monisteetrjotka olislvat etrkä voineet olia
laaj enmat .

Huonot publet. Vanhojeq sääntöjsr
Effiori.aa oIi liikaa (B) ja säEi*
töjä käsiteltltn liian pitltcut o,t-
kasti. (10 ) . Tärkeät asiat eivät
erottuneet epäolennatsista (9).
$Iuutamalle henkilölle tuLi mie-

Cumun kurssineuvosto

Miten,kävikään }tarketan ja l,fiikon kr.rn eivät aioissa ostaneet
Åsiasa, aa.? Joutui-vat tyytymään arkiston lainåkappaleisiiar'!
Asiasa*a* saannin voj- värätstäa-rnytl" tilaamallal- 25 mk / vsk'
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Ih:iemiehen päähenkilö on pit-
källe päässyt insinööri( jon-
ka nj.;neä en ;;rillään muista).
Jo nuorena hänet havaittiin
l ah j akkaaksi. Ijänet }ähet;et-
tiin Åinerikan ylidysvaltoihin
op cia sailnaan i eli hänen' ai-
vg j ensa toister puoliskoa poiit-
r-i:ir"ettiin k1opeilla) . ijuoines_
sa lötyi töitä .u'irrnasta jajohto arvosti häntä. Jitä
paitsi suuri ratj-ona1j_sointi-
suunnitelil:a oli jo inuhiraassa
ins inöörin päässä. Iiänen eIä-
rnänsii oli tod.ellakin pistetty
rai_ie illeen.
insinööri eIää maail-massa j on-ka pelisäännöt .ovat selvätlsr'Ialouselänäl' sanelee työn te-
kemisen ehdot. yastuu on vainsiitä, et.tä kilpailussa pysy-
tään rnukana j a voittoa tui eä .Insinöörin ei ol_e tarvinnutkatsoa sen paremmin taakse*kuin eteenpäinkään. jlrvor.taail-
rnakin on ong;elmaton, siIIäkuiutus tekäe onneliiseksi.j.iutta.ei insinööri ole nikään
icova ja tunteeton ihminen, hänon vail uhri, ylcsi ,uonista ja
aika pieni (kaL).
i;utta sitten j otaiin menee pie-
I e en .. Ins inö öiin rertional iä oin-iisuunnitelina, jol1a oil. tarkoi*tus ','älientää * iiman työvoirnaa
kolii]ärrile kse11a o hyväkäytään.
,rutta. toivuttuaan suuren on-
ni"s'Lu,riisensa huu;ias;ta trän ha-vahtuu. iuunnitel:nahan on mo-
raal iton j a eoustaa vain !",ir-
,rr&o j ohdon Xffi. yhtei_skunnan
'rpyörittä j iän,' ätu j a. insinöö-
ri'boteaa eläneensä sokeasti
j a vailla oi;iaa tahtoa.

t

Insinööri katoaa työpaikaltaja 1ähtee etsiuään- onnaa rninään-
sä. iiän tapaa naisen j ohonvoisi- tukeutus r .iiutta on niin
hämr,ientynyt, että ei saa juuri
minkäänlaista kontaktia. l,Iennei-
sy;-.d.en haamut seuraavet ( ihan noinlihan ja veren rnuoöossakin). lJeu-rqa taistelu li'j-rnan j a uuclen elämänväIillä. Insinööri oä jo Iähte-
;nässä Ete1ä-Åmerikkaanl rnuttaei pääse irti aikaisemmasta roo-
l istaan. iiän palaa kotiin j a tu-lee huliuksi tai onnelllseäsitai luovuttaa, eikä tule hulluksieikä onnellisdksi.
Peippo on tehnyt rohkeasti kan-taa ottavan elbkuvan. rrleettömäI-
1ä mut i:,a vakuuttavrrlla tavalla
häi.n luo kuvan yhä teknistyvästäyhteiskunnastrr, jossa tuo.Lurrio*
e i ohj aa ihrnisteä todelliset tar-
pegt j-a jossa ihinisen 1uovuus ja
ty Snteko val j astetaan t,paho il1ävoimillet'. llässä yhteiskunnassa
eläd" rnonenlaisia l_frmisiä, ;nuttatuskin yks iIöitä . tis e iinnat ovatjollain 1aiIla sairaita tai *i-nakin kulutushysteeris iä t.:l j. lins_siin viil attuj r: . ilnrapiiri on to-d.ella kal,sea, kuteri rnönissa muis-sakin tulevaisu.r,den kuvauksissa.i'iutta tässä uskottavuutta ei häi-rj-tse ihnneelliset kone€t , j oillarroi tetrd.ä tänään vielä r:åfräotto_
f i+ temi,.pu j a. f nsinöörikäein eikaikessa ihinetyksessään herätä
syulpat io ita .,

Elokuva on pantu kokoon rrsekavas-
!it'_, - 

mutta j-d.ean Iöytämistä 
"*tuskin ha:ltannee. I;än si j aan tiet-tyä könpelyyttä or1. 'rurhät intel-l-ektuellijorinat ja muutamat

haust(at kohd.at ovat tarpeettornia
j a kokonaisuuden irannattå icaåittä-
mä l,tömiä . *: ilnin tapahtur:iat onsiis sijoitettu 1ähitulevaisuu-teen. *inne gi ole pitlcä n:atka ja
suunta on tåillä }ietkellti sLr_oraan
kohti.
r'äästyäsi ulos tea'bteristri tunnetol.osl tyytyväiseksi. Voj.n kertoa
Ti5si. - I,io , koska rnielessä pyöril
ro:-ve r.tcas aj atus , ettil,r j os me sit_tenkin: . . ( jä :-nsin8öritiiin ineidänkanssal .
T':r. U . -LL se nyt ihan no iri mennyt .i"iutta ainal<in lj-tja ja i.aklcasri"t*
on ihan kuirr liichåIs ön j a ichne i_
d er il,rnmatti : Iteportterisä., - päitsiettä ne on suomalaisi_a.

I'etri- Veetelin
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RUNOILIJA

VEIKKO POLAMERI

IN MEMORIAM

(tg/,6 -1979)

.t

Suuret tapahtumat

kulkevat ylitseni.
Koko ajan

olen

klikarikiväärin täht äimessä,
,i

siitä vain olen surullinen,
jo s en laukaust en rnelulta

kuule ääntäsi.

Katse kiip eå,ä

Veturi vaihtaa raidetta.
Ta1vi, talvi o

ilrneet kasvoillarnrne valaistuvat .

lläld en ihmlsten kanssa,

kuolemaan saaklca.

Ti-mo lappal-ainen
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NOYRYYDEN PALKKA

Koko lakkotoimikunnasta vain mi-
nä olen ed.elleen vapaana. Viik-koja olen harhaillut Keskuskir-jaston vanhoissa rakenteissa
ruita etsien. Ketään en ole 1ö3r-
tänyt . Nyt ]ryhjötän toivottavaäti
huomaamattomana kolcoushuoneen kä-sikirjaston yrlimmällä hy11y11ä.pölyn, vanho jen Detroit-]coittienja Kotilieden vuosikertojen seu-rassä. Tämä voi olla uhkarohkea-ta, mutta mlnun on saatava tle-tåä, kulnka ne onnistuivat nit is-
tämään meidät.

Hivuttaudun hiljaa kirjani reu-
nal1e Ja kurkistan a1as. pöydän
ympäri11ä sorisee maltillisena
"Työrauha Kirjastoihlntt -yhdis-tyksen johtokunta. Maljoissa ki*
maltaa kirkas nektari. Ilmapliri
on j ännittlmeen tyytyväinen.
Pöydän päässä arvokas vanhus si-paisee lasejaan, kohottaa hiukan
kättään ja pyytää hiljalsuutta
hopelsia kulmiaan leikkisästl ry-
pi st äen . Odot taman j. hetki 1ähe s-
tvv?

niihin pankin tiloihln olisi 01-lut varsin pieni hinta tilanteen
rauhoittamisesta. Toisaalta, orr-
han niitä tamperelaisia pleninä
kasautumina vlelä muualläkin.

frArvoisat ko1legat, vielä ennen
lo3*?"ta. pyydän saada palata 1y-hykäisesti noihin kuukäuden ta-lcaislln tapahtumlin, jotka edel-
le en puhut tavat ihmi s 1ä . Mn j 8,å c s ."alusta alkaakseni . . . ss.ttumakin
huomioonottaen jokin menl vikaanitse järjestelmässä. Tunnemme
ky1lä tuon lakkokaupungln johd.on
varsin j-sänmaallisena, mutta
myös aika... brfi) jääräpäisenä
joukkorlä. Kirjaston päästäminen

Makeastihan me kaikki nauroiorre 7kun se lakkojullstus 1uettiinalueuuttsissa, Noita uhkauksi.ahanoIi kuultu. Ehkä tämän harkitun
sanamuodon Ja asiakkaisiin vetoa_
van sisälIön olisi kuitenkln pi_tänyt varoit taa uhmamlelisestä
päättäväisyydestä. se1lalseIlavoi vain voittaa tai hävitä.

Emme myöskään ajoissa ymmärtä-
neet ajallista yhteyttä tuohon
kir j ast oaut omaat ioasetuks en an-
tamiseen. Niin se vallattomuus
pääsi alkamaan varmlstrrksista
huolimatta.

Kun moinen puuha sai nlinkln
Laajaa j-nrrostusta aikaan, kan-nattaisi pohtia, olisiko nli-
den palkkataso todellakin jää-
nyt jälkeen yleisestä kehityk-
sestä, vai onko selitys 1öydet-
tävissä kirjast oaatteellisuuden
katastrofimaise st a heikentyml -sestä, joka on ollut tosiasia
1980-luvun alusta lähtien. Kut-
sumuskir j astonholta jat eiväto1isi koskaan lähteneet laitto-
muuclen ja väkivallan tielle.
I[ei11e oli aina tärkeintä täs-
mä]linen tehtävien täyttäminenja sen mukanaantuoma henkinen
iIo. Nämä marinat lauantaitJlö-
lisistä, politikoimisoikeuksis-
ta ja ties mistäi hillittömyyk-
sistä eivät o1e todellisten
klrjastonhoitaj j-en vaan ulko-puolisten nakertaj ien aattelta!



If:rjaa . o. jatkaisin vielä itsetapahtumlsfa. Muistatte varmaan
Kuntien Keskusliiton Erikoi§-
ryhmän rivakat otteet Kirjasto_
seurassä. Vaikka eihän siel1ä
oIe koskaan rnitään vallankumous
suunnitelmla säilytetty. Ja- siitä ov:len sinetöimisestä rrä.uf,€s-keltiin jopa täysin 'isänmaalli-
sj-ssa piireissä.
Valt i-oneuvost on vastuullisuus
hetl kun fasavallan ,presid;nt:
t i oli palannut lomaltaan Grand_
Canyoni-sta, oli merkillepant a-
vaa. Pollittisia pisteitä ajat-
telematta se slirtyi nopeasti
malt illisista j änkiintymlskeho-
tuksista yksiselitteisiin viit*tauksiin lakon laittomuudestaja yht e iskunnanvastaisuud esta.
Yhtä tait a.u:.a eivät olleet ?a1-
kans aaii en Keskusll it on va1lan-haluiset joht a3at. Viikkotolkul-la saivartelua lakkotoimil<unnan
edustavuud.esta, vaikka olislriittänyt tuomj-ta lakko l_aitt o-
ma,ksi ja palkansaajalilkettä
vahingolttavaksi. :

rohkaisevat terveiset pentagonin
kirjastokeskuksesta. {a kukäpavoisl unohtaa IFIA:n puheenjäfr-taj&rr tuon mainion aådoruaiaisen
heimoveljemme legendaarisia sano-
iar fei liika tlukalle stop kan-
saj-nvalj-nen react io viela äpaselva
stop jekkul stopr.
fkävämpiä muj-stoja tuo mi-e1een vä-ratyövoimajär j est elmämme . Kuulenvieläkin korvlssani pihkalan kaar_tin kokeneiden pl1kal1iset ohjeet.Ainakln akateemlsen työvoimareser_vin koulutuksessa on i*pat tunut
*?}l+tpstp . Ja toslasia ä;; .räil.r.*sitä kaskuna kerrot aarL, etta erääs_sä kaupunglssa j ahtaa koulut oimen-johtaj,a ed.ellee'1 oikeud.essa rva
aptgekka'rskaa, joka vt . kirjasto_
apul.aisen apulalsena karhusi kou_
ll} oimgp_johlajalta avoimelta pos-tikortilla taånilan valittuja
teoksia.

§o, näistä plenistä kommelluksista
huolimatta loppu sujui hyvin,
rraikka latl.cotä imitcunnan turvåsäi-
löminen herättlkin hi-venen närää
Edustuskur:nan ääriIaidalla. Rat_kaisevaa roolia näyttellvät tässä1oppuratkaisussa täloud e1Iis etjär j estelyt ja lehd.istön taitavauutisoJ.nti, joilla tuo rvaltakun_
nalllnan Solidaarj-suusrintama I mu-reni kutn hiekkakakliu. Eipä slinä
enää auttanut lakkokenraalit ta_ren raivoami.nen, kun i"k;;iåp"-
tuskehotus_ o1i åaassyt ,p;j;ä-
tamaan t valtakunnalliseeå Iie_
d onant overko st o orr o

Hyvät kollegat, luulen tilan-
t e en maarnme kir j astoissa nytrauhoittuneerr. Normaali vailn_
nanvapaus vallitsee, eikä ta_

Lehdistön epäitsekäs pidättäyty-
herättää edelleen kr,rnnio,ltusta.
pi yntään kuvaa kirjastonoviin
kahli-utuneiden amanuenssien pa.r,o o rsiis irroitusop eraatioista, äi, ' , 

'

rivläkään niistä eläkeläisten ja
}"F}.gn provok aatiomarsseis,ta: ftie.-hekkäästi esilntyi myös enttnen
Ii" jal1lja, ystävämme [. Iruurl,
tuomltessaan julkisesti lakkotåi_
mikunnan mielivallan ja pakkosyö-tön klrjastoissäo Sen-riånäiia ei
pal jon tuntunut klrjakaupplaitten
nlTlna,. fyyplllistä - plenyrittä j ien
yI iherkkyyttä !

Muistamme myös kansainvälj-set
reakt iot . Kulo saaren kir j ast oä.11-
tonkul j etta j a ke skeytt I vaUtt ö-mästi lakosta kuultuaan lomansa
ii{ad eiralla Ja Elinkelnoelämän Kes-kuskirjaston johtokunta Iähetti
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vallisia asiakkaLta enE[ä uh]raa
lakkoporr.lkan lähetystyömäLnen
painostus. Pj.entä napinaa esiin-
tyy siel1ä tää11ä, rmrtta Ert-
koisryhmä paikallistaa ne nope-
asti ja Jussarön venekirjastol*
Ie on myönnetty ritttävästi 11-
sämääräraho j a.

Y aBa.an kehityksen turvaamisen s§'

*.räint ysymys on lnrit enkin kou-
lutuksen lopullinen haiautta-
minen ia sähkeopintollnjojen
monipuolist amln€ rr o 1980-1u1nul
alnssa kehittynYt ePäi1Yttävä
ammaitikuntalaitos on hai oi-
tettava ja uskollisuusvalan
sanamuotoa tiukennettava' EPäi-
lemättä meidän on mYös tehos-
tet tava sisäistä tiedonkeruu;
jarj e st e1måiä ia siihen 1llttY-
vaa valikolvaa palkkausta. MelI-
Le orl ar:nettu tehtäviiksi oor-
malisoida Vapaan Suomen kirjas-
tot perinteisen Yhteiskuntai är'
j estyksemme pluralist j.sessa ja

valistuneessa hengessä, mutta
ehd.ottoman päättäväisest i !

Hyvät kolIegat, ellei ke1Iään
oIe lisättåvää . . . voinemme
siirtyä IounaaIle juhlasaliitt.
E1len pahasti erehdy, meille on
tarJolla omassa liemessään ma-
rinoitua amarruenssia, hehheh. B

Piilopatkkani tr.mtuu entistäkin
ahdistavammalta. Tuijotan värl-
huksen hymyä, joka ei ulotu YIä-
hyllyIIe, Muistelen kuumeisesti
kuulemaani selostusta etsien
vihj eitä vastarinnasta. Minun
on pakko lähteä etsimään niitä
naplnapesäkkeitä. . . pahus kun
tuo kitiini jäylristää. . . kaik-'
ki eivät oIe voineet kukistua...
minun on päästävä tuonne lkhr-
naIle o . o

Aave j äyt iäi.nen

Kuvassa apul .prof . Veikko Pietilä .aLustamassa aiheesta fiede-
kriittisyys - yhteislnrnnallinen käytäntö (tms. ) UDK:n tieteel-
lisen julkaisusarjan lukijatapaamisessa 21.11. Vielä ennen iou-
Iua tapaamme valt.kand. TUUITA f,AAK§0VIRRAN., joka tulee 5.L2.
alust amaaxl ailreesta tIETEENTUTKIMIIKSESTA JA INF0RMATfIKASTA. Sa-
ma1la saa^rxem;ne alan kuulunisia Puolasta.' Paikkasls.527 ia aika:18.00
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UDK:n ha1Litus on useissa kokouksissaan käsitellyt - laitoksenme tä-
mänhetklstä viranhakua ja tahtoo eslttää opettaJlJ.Ie tiedoksl seu-
raavaai

t/le opiskelijat olemme saaneet vuosikaus.ia kärslä opettaJien suu-
resta vaihtuvuudesta ja virkojen väliaikaisesta hoidosta. TiLanne
laitokselLamme on vaikeuttanut opetuksen pitkäjänteistä suunnltte-
1ua Ja kehittämistä, eivätkä vällaikaisten opettajien työolosuh-
teet o1e olleet kehuttavia. Iiyt on vihcloinkin tuIlut aika täyttää
vakl tulsestl kaksl keskcistä laitoksemme lehtoraattia; kunpaankin
virkaan on osoitettavissa pätevä hakija.
Virkaan 1 (yleiset kirjastot) on hakenut vain yksi rtopetusalaansa
erinomaista perehtyneisyyttä osoittanutl henkilö, Annelj. Kankaan-rinta, jo11a olisi h1'vät nahdollisuudet Jatkaa Eeva-ilarjatta l(ars-
tun perinteitä virassa. Liitteessä mainittujen 1isäksi häneIlä on
viran hoitoon seuraavia edellytyksiä:

- pääaine - yl-einen kirj allisuus tiede - on sopiva nj.menomaanyleisten kirjastojen viran hoitajal1e
- toiminut yleistieteellisessä ja yleisessä kirjastossa yli.

12v, nykyisin suuntautunut yleisiin kirjastoihin
- huomattavaa bibliografista perehtyneisyyttä osoittava työ:

J.K. ?aasikiven kirjallista tuotantoa (Turku 1971)
- viransijaisena tutustr.rnut Laitokseenme

Vlrkaan 2 (tieteelliset kirjastot) päteviä hakijoita oIi kaksi;
Maria ltiman ja Annell Kankaanrlnta, joista lYimanilla on selvästi
paremmat edellytykset hoitaa kyseistä virkaa:

- yhteiskuntat ie t ee llinen päiiaine, sosiologia, josta pro gradu-tfS lc3 i alalta: I'Tieteelltsen j.nforrnaation vålitysjärjöste1-
mät. Infolmaetiokriisistä ja sen ratkaisuyrityksiätå.,'"(1975)

- toiminut 7v tieteelLisissä"kirjastoissä, äån""äitä"ä hankki-
nut hyvän perehtyneieyyden niiden työrneneielmiln- k& i:n laudatur valmi-s ennen viran vas taano t tamls ta

- toiminut 4kk tIlilO:n tutkinussihteerinii, 3kk sen sivutoimi-
sena sihteerinii;_laaja kuva tieteellisten kirjastojen hal1in-
nosta va1takunnalli s e 1la tasolla.

- selvltys TIIIFO:11e:."ftä-IgIgopq! malhin liittyviä tietopal-veluja koskeva selvitys.rt (ilki 1976)

Edelliseen perustuen me opiskelijat vaadimme, että mol-emmat virat
täytetään, koska niihin on olemassa päteviit hakijat (mikäli he 1ä-
päisevät Julkisen opetusni:ytteen). Va'adimme myös, että valinnat pe-
rustuvat hakiJoiden selviin ansioihln, el valitsijoiden henkilökoh-
taieiln gympatloihin tai antipatioihln. vain paras saa olla meilre
ky11in hyvää I

lampereella 21.11.1979
UD( ry:n haLlitus

LIfTE: rrPika-aslasana 20.11.tr



NAYTEIKKUNA

fOImrNEt[, ]ianng]g. MlLl"oln robottl konraa kirjastotyöntekljän ?
KPY-Tiedote 3 (9) 1979, 4-7.
Poleemiseeti, mutta Järkevästi peruetellen kirjoitettu artikkell
kir j asto j en perim4älsesti*' yhteiskunnallisesta olemuksesta. Kysyt-
tägseä ectistykselJ.isen kl:rjastopolitiikan ed.e11y*yksiä tulee- kir-joittaJan mukaan tuntea kirjastojen työmuotojen asettamat ehctot.
Kirjasto el .o1e J oukko tiedo tusta sanan varsinaisessa merkj.tykees-
sä, - -e_lkä ed.istykseJ"line! kirj astopolttlikka voi siis keskittyä
pel"kkään tarjontaan - e1i klrjavalintaan. Koivusen nieleetä voi-
daan sanoa kirjaston oLevan yhtä kuin luokttus, Jonka tarkoitus
on vastata ihmisen itse aeettarnaan kyslmykseen. L,uokitukeessa ja
sen kehittämisessä piileekin kirJ aston aktiivlnen yhteiskunnalli-
nen.voimg; sen avu1la tieto voiclaan joko kätkeä tai. tuocla hyvinsaataville.

PiEtllä, YCiKKO, KIRJASTOTIETEEN KÄYTÄi/TIöIIISYYDESTÄ. IIDK rY:NTFFeEfiinen ;uikaisusar;a, nio-e. 
-i;;;""" 

::glg. 27 s. rSBN 951_9482-06-7.
Julkaisu sisä1tää^apur.prof. veikko pietilän kaksi semLnaarr._alustusta vuodelta 1978. s-e[a Reijo Savoiri ;;;]";;ääi"tiäoou.r,laatiman johctantokirjoituksen niihin.Pietilä Iähtee enÅimnräisessä artikkerissaan,yhtei.skuntatie-

te en kävtännö11i svvd e s tä" riikke erre tas i t te 
"Jta, 

--jä"tä*äisartö
ymmärretään v1 e ensä. i ts e stääns elwvvtenä - ni.mi ilåiä - ;i;äy;ånnö stä, .lrrt_gga arkikielen käsite tenaa räite"fi" Iiråå";räytääååärr tie_teel11se1le käsi ttämise1]9. Nätn riåyiänto ydä;"";äå;*iiäiä sirsivht ei skunnarlis e ssi, algti ; attuvätåi-pro säs siksi, ; änä 

- 
irrmi skunta

I::II::f _uusintåa, jå ylipäääaan toiäutiaa eIämänsä _ kait<kine tie_oosramrsen, tavoitteenapglt"lu! ja toimiruran *om"ntteineärr. fi._t11ä' nimi ttää t eknok-raattis eksi ä e naiåta täpäå-"äriåå-;i ;;; ";- 
j;käytännön välinen u"Igg.l ;ossa tieaä-"år.aa.in'väi"-".irii-ävan käy-tä-nnön_palveli j ana. 

. Tätå_-iapaa varoitämaan asettaa pie ti1ä esimer_kiksi 
- 
?opperin teori.at. yrrtäisr<untåiiåt. u" tulisi kuitenkln s erit_tää miksi ja mitä vartel_perimmiiiaåi-Åsiat ;t;t-"iil";.riä' rru oo"t,ja auttaa vlittiiLnään vallitseva råvtä"io ia paäsemäää iiäi."rr:._sesti perusteltu*n kävtäntöön. raririäia i*päg-yrrä;iaä-ii"t."o 3.käytännön.vällnen suhäe pietiiä k,iil; kriittiseksl tavaksi. ,rt_sestään tietämättömäksi jäävä myiario ei voi-uuäiitåä"ii"äa,i"tietoisestl vaan se. 3aa åiin säråJ[-"ä"i itselleen tuntemattornanlosiikan sokeaksj. uriiiksi. r<riiitisän--ii.tåån-råj,t,iä"oiiiå:,,y" 

"rr_5i" iygli siinä, että. ilman sita r<åviantö ei voi _tul1a tieioiseksiitsestään eikä ottaa kohtaloaan oril"-iiaåii""å;-fJ.-iö1."'
To'i sessa arti kkelissaan trKirj asiäiiät"e" tleteenluonteestan pie-ti1ä tiivlstää edellisen painävän-iåros*iin"a ja konkretisoi erittäinvalaisevasti näitä kysymyi<siä oman tiäieenalamme omaatuntoa kolkut_tamaan...Onko kirjastötieäe ya:La-iä*"iittu, ja taito-oppia anaettui-ne päämäärineen, vai voiko E-o-lra mvoä-ii"åätiä,-1"[ä"i]"L"" ;,sel-vittää jatkuvasti. 

"uig:..git yl kiffitot perlmmiltäii.n ävat o1e_massa ja mi tä ne perii-nmilt5än tekeväiZArtikkelit muodostavat yhtlessä toimipuitteissä-"äiääå".ä"r.iitai,.aiiå-i",;åiiä"Sårfif?äå':åå*'ti.ilåfär,*_
me identl te e ttiä " Julkal su. sopii c,n-iä"a" --iJ Jäilä'-ii:"ii"å.t.i soi_maan raskaan tekni s-luonte i si ä opintoja.
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SUON.{EN TIETEEIITSEN KIRJASIOSEURAN SYYSKOKOU§

pidettiin 27.11, Helslngissä, paikalle oli noin viidestäsadasta
jäsenestä saapunut vajaa viid.ennes. fllar:ne o11 sikä1l klinosta-
vä r että kys eessä oli ensi-mmäinen syyskokous tr tieteellisenä yh-
distyksenärf , kuten säännöissä muutoksen jä1keen sanotaan. Tähän
astj- §eura on toiminut jäsenpohjansa mukaisesti tieteellisten
klrjastojen ammatlllis- aatteellisena yhdistyksenä, joten jänni-
tyksellä odotettiln uutta toimintasuunnitelmaa ja talousa::viota.
Selvänä pidettiin myös seuran uuden trtieteellisenrr 1lnjan selki-
yttämistä ja keskustelua sen merkityksestä seuran vanhalle jäsen-
pohj all e .

Vaan toisin kävi ! Keskustelu seuran tleteelllsyyd.estä tyrehtyi
täysin ulkokohtaisuuksiin. Ritva Sievänen-Allen kiteytti jäs€n-
kunnan ajatukset suunnilleen seuraavastl: rf[fe olemme aj-na olleet
tieteellinen seura. I-{j-tään ei siis o1e muuttunut, vaan säännöis-
sä ainoastaan kirjataan tämä tosiasla. rf Seuran tieteellisyyttä
perusteltlln myös si1lä, että perintei-sesti suurin osa jäsenistä
on suorittanut ylemmän kandidaattitutkinnon ! lienee kuitenkln
syytä epäil1ä, tekeekö tällainen rrakateemisuusfr seurasta tieteel-
listä kirjastotleteen ja informatlikan seuraa (kulnkahan monella
jäsenistä on sitäpaitsi esim. pro-gradu k& i-a1a1ta? ).
Kokouksessa tu1l esiin seuran si-säinen riitaisuus; toisaalta seu-
ran nykyiseen johtoon ei oltu tyytyväislä, toisaalta pienl vähem-
mistö o1i vllpittömästl suuntaamassa seuraa kohti tieteellisyyttä.
Kaikille kuitenkin tolvottavasti selvi.si., ettei peri-ntelkästä ja
jäykkää yhdlstystä muuteta sääntömuutoksella, vaan jäsenpohjan a-
senteiden muuttumisen kautta. Kokous selvensi myös tilannetta a-jatellen maahamme perustettavaa KfRJASIOTfETEEIT JA INFOE!,IATIfKAN
SEURAA, joka ej- suinkaan tule kl1pallemaan vanhan akateemi-sen
ff arnmatilt:-s -aatte e I1i s-ti e t e e 111 säntt klrj as to s euran kans sa, Ti- e-
tee1llqen ja.aatieelil§en seuran tavoltteet ja keinot ovat melko
erilaiset; niitä vertalltaessa katsottakoon toimintasuunnitelmlaja -kertomuksla, ei seuran nimeä ja sääntöjä.

EORJAU§

Plka-asiasanassa 20.11,,-7g välitettlin rrmahdollieim-
ryan- obj ektllvlsta tietoa d.emokraattisen kåisittel,ynj,3 keskustelun- pohjaksi'r. Korjattakoon siis pienivirhe pistelaskussa:
Koska hakl jat ovat täydentäneet fyx: n vi.rkatutkin-
Ton- ie kirjallisuuspalvelun kurssin klrjastotieteenjg informatiikan eum laudeksi, el nlisää voi. iiei"n-kään antaa lisäpisteitä. slis pisteytyksestä iåapois kohta 2, minkä jälkeen tulos oä äeuraa.va !

VfRKA 1) : 1'. XeptcganT++tg. (22) , Z. Holopalnen ( 19) ,
3 . Ekholm (12 ,5)

VfRKA 2) : I . {igag .G6 ,5)., -?) Kankaanrinta (25) ,?: Holopalneq (19) , 4. Karjalainen &-niek-kinen (17)r 5. Ekholm (lZr51
roljSus ei sils muuta kärjen järjestystä. slis: ter-vetuloa Tampereelle, uudet feåtorit i
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KAHDEKSAN RUNOA LAI LA HALMEELLE

1

Oivaltan een malt illisena
haluat rauhoittaa Toiviaista ia minua,
sieluj ahd ista kiihtyneitä,
takaisin syventyvään kirjastohil jaisuuteen.

2:
01et huolestr.rnnt kir j oituksista; .

joissa ej. enää uskota moniarvoisuuteen.
äpäilet kirjastonhoita iaa,jälte työstä vapautettå
ioi o11ä tärkeääpi kuin isäntien mielenrauhal
Yrität unohtaa lränin*kirjaston kansantribuunit

3

Ylöspäin, tasollesj.
tulköot rre r j otka Iöytävät aina seuraavan askellrä,rl.
lopulta avautuu,
niin lupaart , '

ruumlillisen tYön tekiiällekin
valioiden maailma.

4

Voitko koskaan ymmärtää ihrnisiä, "

iolkp eivät ostä pääta1oiaan, säLamiaan, hletamiehiään?
Voitko koskaan antaa anteeksi , _että sinunkin vapaut esi on so s ialisoitu'? '

5

Miten voirnnre tunnistaa sivistyksen?
Kaupankäynti, tuo työn kunniallinen jatke,
hymyilee kaiken olevan hyvää ja sopivaa.
I,[illoln se katkaisee hymynsä? 

*,
. arl

Yhteiskuntaamme on hiipinyt }ryvyttömyys
lukea ja suhtautua analysoivasti.
Et kuitenkaan lankea massakulttuurin väheksymiseen
tai hyökkäävään tavoitteelltsuuteen-
Kirjastossasl työ palkitsee itsensä, kuitenkin.

7

Kaj-ken tämän näer:näiskirjastollj-sen kiihkeyd en keskellä
on onnellista,
että vielä on. sentaån tallella tämä su.ll.nnaton,
e1ähd.yttävä vapaus ostaa vain parasta.
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Katsonko hänmentyneenä jo kohotettua nuoltani,
seuraavaa?
AJattelen polkiamme historian kaikissa
inuistiinmerkityissä sodissa, *
tyttö jä naisten klrjolttamassa miesten niaailmässä.
Ajattelen rlippumattomien tiedstusvällneiden
totuutta e}äketurvan paranemlsesta,
Ajattelen kirjojen hintoja, tulopoliittisia palkkoja.
Ajattelen kouluja ilman Nerud.aa.

Ajattelen valheen ja totuuden
yhtä pehmeitä kansia
tai heikkoa liimasidosta.
Ajattelen meitä kaikkia
kirjastoissa ja niiden u1kopuolella
Enkö tähtäiu1 nuoltani entistä tarkemmin?\'/\^

\
Heikki Poroila

( i'iikä ihrneen Laila lIalme ? 'Vastauksen
nu"nero 7*8/79 sj-vulta 55O jossa onilLohd"utuks en _s ano j a huole s tune ille

27

Iöyd.ät Kirj astolehd.estä
laila HaLmeen artikkeli
kirj astoihmisille rr . )

lasse falvitie lähti hakemaan
j oulukuusta UDK:11e . IIärr talsl
kyl}ä Jäädä sille tielleenr
mutta

HYIF;IÄ JOUI,UA kumminkin !

t.-



AJ ANTAPPCLISTA
Kuva 129. Intialaisen cle-

fantin ktusän pää.

Taas on tapettava alkaa. Nyt on kuitenkin asiat niin, että suuri
osa väestä voimakkaasta i:ajaantuu ympäri Suomea viet*ämään erinäi-siä juh11a, jotkut nenevät Enoon Ja jotkut Jopa Sa1 oon. Emme o1eyrityksistränme huolinatta saaneet tietoomme koko Suomen ta.pahtunia,
;ru';ta tässä jotain tamperelaista ynnä muuta.
UDK:n pikkujoulut 12.12. k1o 19,Domus-k1ubi11a. Oiskohan tonttuja?
6.12. Suomi täyttää vr.rosia. Ei al1e 25 vuotiaille.
elokuvia : Neuvo sto elokuvien klass iko it a esit etään teni_n-museos sa,

Hallituskatu 19, 12.12. k1o19.30,r,utkevitshin Kiväärl_
mies, 19.12. klo 18.30 Kozintsevin ja llraubergln Uusi Ba-
by1on. Esityksiin vapaa pääsy.

Konserttejar Kaupunginorke st erj_n 7. sinfoniakonsertti Tampereeu
luomioklrkossa 13.12. Joht.. Eero .iicsonen, ohjelmassa
Beethovenin Sinfon5-a n6 !.
6.12. It senäisyyspäi-vän työväenlaulukonsertt i klo 14ja 18 Sampolassa.

I{äyttelyitä: Nykytaiteen museossa ja Tairlemuseossa 6.12. alkaBn
. Valtion kuvataitletolmikunnan Valt akunnanaä.yt t e1y.

NäyteJ-mi.ä: IV Näyttelijäkurssi esittää Teatterlmontussa pinnink. 61
A.Kiven Kullervon to 5.12. k1o 19 ja
P.Haavikon Kuningas lähtee Ranskaan pe 7.1?_. k1o 19

I(uva 227. Kukon jalka.

Joulu, vain ki1tei1le, glögltarjoilua.
Vlimeinen Pälvä Tätä Vuosikymrnentä, viimeinen mah-
dollisuus ti]ete" åslasana vuoden 79 hinnalla.
Nukutaanko pitkään Päivä, ens j-mmäinen mahclollisuus
t ilata Aslas ana \ruoden B0 hinnalla
Ensimmäiset johtopäätö]rset kuluvasta vuosl§mmenestä.

f,cpuksi vielä muut ama varoj.tuksen sana. ÄIkää menkö 1äheLle verka-
t e ht ait a ä1kääkä hiilritkö apulaiskaupungin j oht a j i a v:likonloppui sin.
Vakuudeksi mur:.tqma lehtileike [amperä1aiseåta nö 44:

i/iuut a : 24 .LZ .
31 .12 .

o Apulaiskaupunginioh.
taja Paavo Lehtinen
joutui Verkatehtaan val.
tauspäivänä kotonaan
vastaamaan nuorisoiou.
kon mielenosoitukseen.
Hän ei halua syyttää lap.
sia mistään, vaan toivoo
vanhempien selittävän
lapsilleen, mille tielle he
ovat menossa.

Eiväthän nämä
12-17 vuotiaat lapset ole
keksineet näitä ajatuksia,
he ovat vain välineitä muit.
ten käsissä. Minä haluai.
sin nyt vedota yanhempiin,
että he selittäisivät lapsil,
leen tällaisen tien vievän
ennenFitkää määränpää.
hän, joka ei ole kenelle.
kään kunniaksi.

Montakaan tämän.
tyyppistä rikosta ei tarvit.
se tehdä, kun valtio ottaa
huolehtiakseen lapsen
kasvaluksesta meillä.
hän on sellainen laki.

Kovinkaan spontaa.
nista toiminnasta eivoi ol.
la kysymys, kun kaikkialla
Suomessa pienet joukot
toimivat samalla tavalla.

Onko tilanne nyt sitten
vakava Tampereella?

- Kyllä se tavallaan on,
mutta ei sil!ä tavalla kuin
mielenosoituksissa on
tuotu esille. Minulle on
kerrottu vakavia asaoita,
kuinka esikaupunkialueen
tiloista ulosheitetyt nuoret
ovat käyttäytyneet heille
Varatuissa paikoissa. He
ovat iopa aiheuttaneet it-
selleen hengenvaaraa re-
pimällä iohtoia irti seinistä
ia turmelemalla kalustoa.

Kaupunki on tehnyt Ver-
katehtaan valtauksesta ri.
kosilmoituksen ja esittää
ilkivallanteon iå murron
ktistannuksista aikanaan
1226 markan laskun oikeu-
dessa.

PAAVO KOSKELA
poliisimestari:

Muistutan, että tämän
tapainen luvaton tunkeu-
tuminen toisen orqista-
maan tai hallitsemaah'ti-
laan tai alueelle on Suo-
men lain mukaan rikos ja
näin joukolla toteutettuna
saattaa tekoon olla sovel-
lettavissa ankara rikoslain
16luvun 5.§, joka kuuluu:
Jos kokoontunut väki-
joukko yksln toimin on
muissa kuin I §:ssä maini-
tuissa .[apauksissa jotaku-
ta väkivaltaisesti pidellyt,
taikka våiaivallalli ryhty-
nyt yleisten tahi yksityi;
seen o[lal-§uuteen, taikka
riistänyt omaisuutta: tuo-
mittakoon yllyttajä ja joh-
taja sekä jokainen väkival-

lassa tahi riiståmisessä
osallinen (kuritushuonee-

,: se€r) korkeintaan kahdek-
' saksi *Seksi, taikkq jos
asianhaarat ovat erittäin
lieventåvät, vankeuteen
vähintäån kolmeksi kuu-

, kaudeksi, sekä muut'ku'
kin vankeuteen korkein-

*taan kuudeksi kuukaudeR-
si tahi sakkoon. .!'

Jos poliisin ryhdyttyä
tällaista tai muuta tapah-
tumaå §elvittåmänä polii-
sin antanraa käskyä ei
noudateta, oll kyseessä
'niskottelu -niminen rikos.


