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ASIASANA 1/BO

Opiskelija on sellainen. kum-
mallinen olento,'yarsinkin
jos se ei ole tyytfväinen.
Asioilr e ei vol tehdä mltään
koska on vain opiskelija,
e ikä t ledä mitäiin. Pit tiä' a:.-
na ensin valmist'-ia, sitten
voi sanoa, että niin se oii-
si ol}ut pare:r-min. Nyt tun-
t uu siltä kuin c 1 isi v-iet e-
ri selässä. Eteenpäin men-
niiän nlin kiauan kuin törmä-
t ätln seiniiän. Do ing. §itt en
ympärl, vauhtla 1isää, ja
taas seinä ed"essä. . . Aina
vo id.aan luvat a j n aj-na vo i-
d.a.::.n lupau-ks et kult at,a sa-
nomall-a fr. . .niinr oFiskeli-
j :rt ovat tät it mi elt ä , inut -
{-^ lll,rd,r o r

tiinoa jännlt3,5 tässä on se rettel tiedi"i väsähtäi,:lcö viete-
ri aikai s eminin vai murtuulco
seinä.
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PUHEENJOHTAJAN
Tuijo Sonkkito

PALSTA:
3

Ållei*=iestötyötä miettiessä tör-
rnää alna samaan kysymykseen: mi-
tä opiskelija pitää tärkeänii.?
i{iin, arvattavasti ainakin si-tä,
että vuosittain opintolaina riit-
tää a;ninattiin val r:ristumise en
saakka, jonka jälkeen palkka riit-
ääa .. opintolainan rnaksamis€Brl r
'UEeim*at kaipaavat myös ystäviä'
itone t ovat kiinno s tune ita päivit-
täluestä työstäänkin: tenttikir-jolsta, luennoista, harjoituksis-
ta, Il,arvan vain kuulee sanovan
s iitä j otakin, Itontakohan s itten
viineit 0n hiitä, jotka seuraa-
vat ainejärJestön ilritoitusteu-
Iua,' käväisevät illanvj,etoissa ?osallisiuvat retkiin, konserttei-
hin r ylei skokouksiin? Ite idän lai-
toksellamme he itä on kolmisenkyrn-
;nentä.'lilagtotleteen yleisopin-
tojen perusteella se on reilusti
aIle 10 i,b opiskelijoistamine.
Oletetaan, että opiskelij a, joka
ei aieinlnin ole o1lut mukana mis-
sään Ulrli: n tapahtumas så r kyIläs-
tyy eräänä päivänä yksinäisyyteen-
sä taj- arj en har;nauteen tai ffio-
lernpiin. i'litä hän tekee ? Ilmoit-
t autuu oh j elmaryhrnään j a puhuu
hallituksen kokouksesisa suunsa
Puhtaaksi kaikesta laitokseen ja
opiskelijoihin liittyvästä, kuka-
ties ? :.-,hkä , rautta todennäköisim-
min ei. i{än saattaa vi-lkuiIla vai-
vihkaa iltanajulistetta, tärkeän
näköislä kokousi-liuoituksia o työ*
ryhläjuttuja ja luopuu.
'Iäys i"n sub j ektiivj-nen j a yksi-
puolinen arvioni oilr että kirjas-
totieteen opiskelijat ovat harvi-
na.isen sosiaalisia ja jovlaaleja
(täysin toj-nen juttu onkin sit-
ten se r rnitkä sy;/t tekevät kir-
j astonhoitaj ista kärttyisiä1 .
Vieraisiin tutustuminen ei siis
liene hengenvaarallista, pikeut-
ilinkin terveellistä. i\iitä tulee
siihen käsitykseen, että Uri';: ssa
t ouhuava l; ovat vanho j a , yks is iI-
näis iii do 1,.;naatikilo j a sanoisitr en-
siksilein: nykyisen halli-tuksen
vanhi,;r;:at jäsenet ovat toisen

vuoclen opiskeli j oita ianpereel-
la. 'Ioiseks j- : Päätöksente ko ko-
kouksissa ei nouclata esittely-
periaatetta, inistä seuraa, että
jokainen kokoukseen osallistu-
va saa käyttäåi. puheenvuoro j a j a
tehd"ä ehclotuksia j uuri niistä
asioista n jotka ovat hänelIe
sillä hetkellä tärkeitä. Sanan-
muoto on vapaa.
rreskiviikkoiset hallituksen ko-
koukset ovat si-is mirl[Öo]]isimman
vähän :nuodollisia , e ivätkä eri-
rnj-elisyyksistä juontuneet väki-
valtaisuud-et ole tilastoli-is€s-
tl iiierkittäviä.
§iihen kokoukse0n, ioka i:idetään
5, -'/ .11 ,198r.; 'iampereella n tulee
puolisensataa pohjoisrnaista kj-r-
j as t o al an o pis ke 1i j aa si o'iii Inan
.lråste tala svenska med.. i{irj as-
toista ja sen käyttäjistä, atk:
sta, opiskelijavaihclosta, opis-
keli j oiclen järj estö työstä i a
iauusta niihin Iii btyvästä on
tarkoitus puhua. Ijitä va"rten
j okaine*.. kokoukseen osall j-stuva
maa väsää aiheista alustukseo rjonka kopiot lähetetään rnuihin
inaihin. i'ioille oa Luva.ssa nel-
jänkielis€t. . . trältä teemoja poh-
tirnaan on nyt perustettu koliiie
avointa työryh;nää , j otka od.otta-
vat lisiiä osall.lstujia. täIIä
viikolla irannattaa seurata nii-
clen kokoonturrrisail<oja ili:roitus-
taululta ja käyoä katsornassa, ta-
pahtuuko niissä nitään. uos ei,
sanokaa ;nitä siitä aj attelette .
d os tapahtutr r sanol.;aa, silloinkin.
li.ulttuurj-sta huolta ltantavat iä-
ser]CIIr1ille ovat tehneet kyselyn r i o-
ta toivottavasti on ollut tarpeek-
si jos se on loppunut, ennen
kuin olette ehtineet si-ihen kiisik-
si, huonauttakaa siitä. Hurskas
toivornus orr r että toisitte juI}<i
kiitoksenne tai kaunanne Ul-,K: n
j ii"rj e stäinää kul ttuuritoinintaa
icohtaan. Iehkää ehdotuksia. ija-
nokaa kaikhi lluukin.



NIIN KAMALAN MIELENKIINTOISTA
Eeva-it{arjatta l{arstu jätti laitoksen}me tammikuun lopussä. Kai-
ken muuttutohinan keskelläkin riitti lrlaitoksemme tukipilariltart
lähes puolitoistatuntinen Åsj-asanalle. Kiitämme tästä puolitois-
tatuntisesta ja kiitämme nfliistä yhöeetätoista ja puolesta vuo-
d.esta. Siiitos.

SUURI I',,{UUTOS

Tuota kysytään aina, että mi-
ten laitos on muuttunut mlnrm
aikanani. No, enhän minä tääl-
1ä niin kamalan kauan ole ollut,
mutta suurlmmat muutokset ovat
kai tapahtuneet minrm aikanani.
i:lnsimmälnen muutoshan oli ser
että saatiln laitos tied.ekun-
taan, slitähän kaikki mull kehi-
tys on alkanut. Jos me oltai.siin
vielä opetusjacstossa niin tus-
kin oltalsiin saatu uusia opet-
tajanvlrko ja tal muuta.
Tätähän me 011i Kokkosen kans-
sa alcimme puuhata heti silloin
alussa Ja sattul vielä hyvä het-
ki, kun tiedektrnnassa oli asi-
alle myötäruielisiä prof essore ja.
Ratkaisun nopeus oli täysi y1-
ltityS. Minä tulin tänne 68 syk-
syllä ja 7l syksyllä tämä jo
alkoi tiedekunnassa. 'lO kevät-
talvelIa, silloin me aloltet-
t iin tämä kampan ja seuraäi-
van vuoden bud.jettiin se jo tu-
li. E1i tulos oli nopea kun ver-
taa slihen, että meillä muut
muutokset, nj-inkuin nämä pro-
fessuurit ja lisävirat, ovat o1-
leet kiven takana. Jokalnen lai-
tos kun pltää vain omaa puoltaal;l*
nlin asiat mutkistuvat, onhan se
ymmärrettävääkln, että jokalnen
huolehtil omasta aineestaan.

YI-IT T §}i i{I I IEH}I PUHATI,ITT A AN

Mikä täällä on o1lut hyvää koko
alan niin yht eirrtyö opetta j len
vä1111ä. En tieo.ä mahtaako olla
muuta,laitosta jolla ei ole kit-
}r.aa ko sicaan . Tul e epa tänne kuka
tahansa täii.ll-ä. on vr"aihtuvuut-
ta, on tilapäisiä opett alra
kaikki niinkuin naksahta,ra 10-
keroonsa ja yhtelstyö pelaa ko-
ko ajan. Kaiklci auttaa toisiaan,
jos toisella on vaikeata niin
sanotaarl, että ky1lä minä hoidan
t uon yht e en. hiil e en 1-ruhal}e-
t aan.

Mutta työtä tässä on hirvlttä-
vän paljon Joka opettajalla.
Mar j atta-res sukkakln vast aa
yksinään koko laudaturista, ja
mellLäkin menee si1läIai1la päi-
västä päi-vään. Ei ole suunnlt-
teluaikaa Ja sitä tarvittaisiin.
Nyt on vlelä tuo tutklnnon-
uudistus ja tälläinen vaihe, €t-
tä on tilapäisiä opettaj La,
tätäkään virkaa ei tledä kuka
tätä tulee hoitamaan.
Yksi perusvlrhe tässä on s€ rettä lehtoreilla on than liian
suuri opetusvelvollisuus , L4
viiklcotuntia pidettyjä tunte ja
on suhteetonta. Ja jos tähän
lasketaan kaikki vakalstautumis-
tunnit jos valmistautuu mle-
lestään kunnolla - nlin siihen
ei jää vapaa-aikaa ollenkaan ja
kenellä ihmisellä on halua pan-
na koko elärnänsä opettamise en
vuo si vuodelt a . Kat sot aeln et t e i
tässä ta::vita mitään valmistau-
tumistar opettaja tietää kaiken
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niin että hän voi Puhua valmis-
tautumatta. El saisi ihmisellä
olla onaa e}ämää ollenkaan ja
se nyt toki on väärin. Ei saisi
olIa sellaisia opettajanvirkojat
j oissa el ole mahilollisutta ke-
hittää itseään eteenPäin. Ja'
j os opetus ei mene eteenpäin'
niin se menee taaksePäin.

KIRJASTOT IETESSTÄ

Se on sovelt ava t ied.e se on
kauhean Iaaja. 01en PitänYt täs-
sä koko a jan sitä Päärnäränä, että
opiskelijat pitäisi valmentaa
niin että nilIä olisi aseet kä-
dessä kr.rn ne joutuu itse tekemään
töitä. iviutta ei niin, että ne on
sidottu nykYhetkeen vaan' että
niillä täytyy olla käsitYs siitä,
että asiat me]lee eteenPäin Ja
kirjat muuttuu ia välj-neet muut-
tuu. Täytyy aina oI}a valmis
vastaanottamaan uutta ja luomaart
uusia menet elini.ä. 01en a j at eI-1-ut t
että minun tehttå'vä on ollut käy-
tännön kentän valmistaminen
ehkä se on ollut väärä , mutta
minä olen itse 1ähtenYt käYtän-
nön pohjalta.
l,{inä olen oppinut 'bää11ä Pal-
j on. Iieskust elemalla Prof esso-
rin Ja muiden oPettajlen kanssa
on saanut uusla näkökulmia. Ja
esimerkiksi noissa tiedonläh-
teissä ttmtuur että minä olen
oppinut ihan mahdottomastj- kun
minä olen tehnYt niltä hariol-
tuksia, tutkimalla näitä infor-
maiatiotiedostoja onhan se

otettava alasta kuin alasta
selvää ja se on opettajan teh-
tävä . .. kylIähän se oli ha-
puilevaa silloin alkuun. I{inä-
häin ne panin a1ul1e, mutta mis-
tä minä itsekaän tr.rnsin kaikkia
ulkomaisia tied.onlähteitä en
minä nilden kanssa ioutunut te-
kernisiin sen enempää tarkastai aw.
kuin Kokkolan kirjastossakaärr.
Ne piti vaa.n opetella. TYötähiin
siinä oli. Iiiiinä olen kyIlä oma-
kohtaisesti ollut näiden tiedon-
Iähteiden viimeaikaiseen ke-
hittymiseen aikalailla tYYtY-
väinen, riistä Pitäisi oPPia
tällä tavalla hoidettuna. iJn
"biedä olenko sitä sitten PYstY-
nyt vä1ittärnäi,ln
Meillä on pakko pitää tätä am-
mattiin valmistavaa opetusta
esillä. Millii tavalla se saa-
daan nlvotuksi mielekkäästi
tähän tieteelliseen opetukseen,
siinä on sellainen vaikea puI-
rnEL. . .saatalsiin se apulalspro-
fessori. . .
KORKEATA,SO IN F]N JOUKKO

Joor oplskelijat on nuoria ih-
misiä. Iäytyy sanoa, että suhde
opiskelijoihin muuttu nimenomaan
siinä vaiheessa kun siirryttiin
tiedekuntaan, silhen saakka ne
pysyi koossa vu.oslkurssinsa. 0p-
pi toisella tavalla tuntemaan
jokaisen yksllön vuosiluokan
osana. 0ppi nlmetkln ihan jou-
luun merulessä osa.sin joknisen
nimet rlIkoa. En minä nyt jaksa
edes yrlttää sernmosta, jctkut
kyllä jää mieleen.
Toisaalta taas me ollaan saatu
monipuolisempaa väkeä. Ja vaikka
noista sivuaine opiskeli j o ista
on oma riesansa niin... ne on
aina hankaluuksia tuottamassa
kun pitää ryhmiinjakaa ihnnisiä.
Niillä olis aina toivomuksia
ja perusteluja pitää vaan. ko-
ventaa itsensä ja sanoa ettei
mitään yksilö}Iisiä syitä voi
ottaa huomloon , kun ei mahdu
niin ei mahdu. Siitä tulee paha
mi eli kun tul- ee klnast elt u.ä .
...ffirrtt& toisaalta ne on tuoneet
monipuolisuut ta. KyIIä se nälcyy
oikeln teh'r,ävien jaossar r€ on
hanakoita ott amaarr. He sa.novat
mlelipiteensä aloista, joiita

h.-.-
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nämä yht e iskuntatiet eelli ses-
t i j a humani- st is e st i suunt B.Ll-
tuneet eivät uskalla sanoa mi-
,; äii:r. 1;o ska e ivät t iedä .
Ja sitten nämä meidän opiskeli-
jat ovat aina ol1eet, kcska
meil1ä on niin vaikea päästä o-
piskelemaan kir j astotiedettä,
korkeate.soista joukkoa. Tässä
suhteessa he ovat olleet he1-
posti vietåiviä. Valtaosa on
myös jollakin tavalla aktiivi-
sla, emme me toivo niin sanot-
tuja nynnyjä tänne - aina nil-
tä joukkoon tulee. Ne niikyy
esimerkiksl tällaisessa serni-
naarityyppis e s sli harJ o ltulcse s-
s&o.. raj-vostuttaa oikein jos-
lcus krrrr ei saa j otakut a sftrlo-
maan yht riiin ainoaa sanae koko
lukukaud.en ailcana.

Elkö s roeillä oI e mukavast i so-
junut yhtelstyö opettajien ja
opiskelijoiden välillär oi o1e
mit aån pahernp ia ski-smo j a ollut .
l!1e111ä oli pari nk. hullua vuot-
ta juuri enri.en tied.ekunt aa:n
siirtymistä, ja sltten siinä
o1i sellainen sekava tilanne
siinä siirtymävaiheess&. 0-
pislceli j at ei t ienneet rnlt en
menetellään ja mistä on kysy-
mys, eivätkq opettajatkai-r.n tien-
neet . L[e j-c1än pit i yhtäklciä t]'h-
jästä luoda opetussuunnitelmat
- se oli llre:nr,aLa vuosi.

§e o1i sama vuosi jolloin o1ikaikenlaisia lakkoja, opetustaoli vaikea järjestää, kd olip?ljon tuntiopettajia. Oli so-vittu trrntigpettajien kanssa,että håtn tulee pitämään tunnin,ja ykskaks oplskelijat ol_i la-kossa ne cl-i viikilokausia
lakossa. Se oli hirveän hanka-laii alkaa sB r Nyt on taso ittu-nut. Meille on syntynyt sellai-
qen yhteistyö, että opiskelijatja opettajat yhd.essii pyrkiväi
kehittämäänr ettei o1e sellais-ta, että me ja te vastakkain.
Eri rnieltä vo id.aan olIa e 1kä
päätös voi aina olla lcaikille
mieluinen., mutta erilaiset mie-
l ipit eet vo id.aan ottaa huomioon
kun niltä tarkastellaan järJce-
västi. Siinä mielessä ollaan
menty eteenpäin.
A rt'IlVlAf INVAI INN A S t A
Itflinulle se oli a:.ka vaike &&s o1iniin monenlaisia harrastuksla,
tod.istuskin o11 sellainen ta-
saisen hyvä. Kävin vaiklca kuin-
ica monella uusille yIioppilaillejärjestetyillä luennoiI1ä, jois-
sa selvitettlin eri amnatteja
mat ematiikasta mar.rtalout e en- ja
teolog5.aun. Valvoin oikein Cite
kun en tiennyt mihln ryhtyisi.
Sitten tapasin vanhan luoi<]<ato-veri-n, joka o1i klrjastoss&...
Hän sitt en kysyi , ett enkö oll-utlcirjastoalaa ajatellut. Kyllä
mlnä fkirjastokundif olen ollutalna, tai ei lapsena, silloinrlit tivät kot ikirjat 

"Ne ,malliesimerkit, joiden kans-sa olin lainausmerkintöjä teh-
tSgs§?_ joutunut tekemisiin, €i-vät olleet mitenkään puoleånsa-
vetäviä: niltckoihln hämeet jakireät tukat, sellaisla viiäe
vllosisad.an nralleja, hyvin per_
soonattomia... en ollut toäiaan_
kaan ajatellut. . . työ o1i vainteknistä merkltsemiätä ja täytyl
vähäin rohkalsta ltseään jos jo_
taln_ joutui niiltä kysymååin.
Se o11 vielä niin lapsänkengis-
sään se kirjastoala. Mutta äit-ten minä vähän ajattelln, että
sehän volsi o11ä....
Minulla oli opiskeluaikana vieläsellaisia kuuluisuuksia opet ta-jina kuin Elno Kaila filoäofias-
sa , Onnl Okkonen taidehistoria*



sär Rafael Koskimi-es. . . kYl1ä
nämä tietysti antolsia opetta-
jia olivat, oli vaan niin valta-
vat opiskeli j amäärät , suuri-mmat
luentosalit täynnä ainakin Kai-
1e.11a j a Ko skimi ehel1ä opetta-
jan kanssa ei päässyt mihinkään
henkilökoht ais e en ko sketulese en tei minkäänlaiseen. fäytyi oi-
kein terästää itsensä jos Iähti
aineenaihetta professorilta Lua.-
Icernaan.

TÄRKEIN ON YKSITö

Kaikilta ihmisiltä joiilen kans-
sa joutuu tekemisiin oppii jota-
kin. Ihmi-set ovat hirveän tlie-
l-enkiintoisia. Ja kirjastoalal-
Ia pitäisi kaikilla olla se kä-
sitys että ihmiset ovat arvok-
kaita yksilöinä, ja kaikilta
saa jotakin. Olen ollut Kannilart
optiilas ja olen kiitollinen että
ol-en saanut oIIa, mutta ei hän
ollut mikään esikuva.
01en ollut hyvin kiitollinen kun
on saanut välillä purkautua ja
latautua ja tietää, että voi
puhua vapaasti - heitä voi o1la
hyvin erl ikäisiä ja erilaisia
ihmisiä, sitä rikkaampae Yäärro r r
Minä olen aj.rra kunnloittanut
yksilöä. Sen takia minua ärsyt-
tää tutkinuksissakin esiin tule-
vat, ehkä tahattomat, näkökul-
mat, että kirjaston ,täytyy koh-
dj-staa palveluita tietyille koh*
d.eryhmille . Suunniteltår.erisa orl
tietenkin otet-l,ava selviIle mit-
kä ryhrnät j äävät vähe rnmä}1e ,
mutta loppujen lopuksl se on
yksilö jota palvellaan, ei koh-
d.erylunä... Ihmisellii voi olla
erila.inen kotitausta, sosiaali-
ne]l Ja opillinen tausta, nämä
e ivät rnerkit s e mitään, ihminen
voi olla antoisa kanssaihmisel-
leen oIi hän mikä tahansa.
KUN VAAN OI,ISI AIKAA

Peruslucnteesta kai se johtuur
tämä innostus lcirjastoalaan.
fletenkin täytyy o1la suhteel-
lisen hyvä fysilkka alunpe-"in.,
vaikka se kyllä rappeutuu tätä
ffienoär n,{inä innostr.rn asloista
Ja jos jotain ottaa tehtäväkseen
on se tehtävä niin hyvin kuin
pystyy. Rajansa s111ä mihin pys-
tyy ja a1,na voidaan arvostella
onko ihminen omalla paikallaan.

7
Harrastuksiahan minulla on ollut
paljonkin, mutta niitä on täy-
tynyt typistää.- ei oIe ehtinyt.
Viime kesän hobbyna oIi aurin-
gonkukklen viI jely. Aikaisemmin

o11 valokuvaus - oli kerran sem-
monen tilanne, että tuli takau-
tuvaa palkanlisää monelta kuu-
kaudelta ja kaikki sitten osti-
vat kuka mltäkin. Ei minua kiin-
nosta,neet keitt iö.ltoneet , pää-
tin ostaa kunnon kameran. Ja sit-
ten aloin värivalokuvien otta-
rnisefr...d.i-o jakin. Se on nyt jää-
nyt vähemrnäIle. Ielrnilkkaa el
minulla ole koskaan o11ut, mut-
ta kyllä silmää valita kohteet
ja kuvakulmat, tLtllainen tai-
t eellinen taipumus . Maalaus har-
rastukseenkin minulla olisl
o1lut taipumuksia, mutt:: senkln
joud.uin ajanpuutteen takia jät-
tämään. Minua kiinnostaa sel1ai-
set käsityötkin, joita itse suurl-
nittelee, el valmilt maIlit,
rnutta se tekninen toteutus on
sltten niin työlästä. ii'lutta se1-
laset plkkujuttrt, niitä voisi
tehdä. Sitten kielistä rninä pi-
d.än. Ranska minua on aLna ärsyt-
tänyt kun sltä ej- ole saanut vie-
tyä et eenpäin. Tuntwr et tä se
o11si alka helppoa, verrattuna
e s j.merkiksi t anskaan, j oka on
ihan vihoviimeinen kie1i. No,
lukeminen nyt tletysti. 0n o1-
keast aarL eht inyt lukea vain
sellaista mikä tiittyy tähän
kir jastotyöhön. Kaunoklr j aIli-

l-.-
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s?J.us ei oikeastaan enää niin
paljon tässä iässä kiinnosta-
kaan.
Ivlinä olen aina haltrnnut Päästä
tuuletturnaan rnartkoille. En mi-
nä mihinl<ään seuramatkoi.lle r ne
on sellasta touhottain menemis-
tä. . .KylIä minä vielä joskus
menen Englantiin. 01en ollut
siellä kolme kertaa kerran
kuukauden ihan Yksin, oli Pak-
ko puhua englant ia. . . Qrthärl mi-
nä voi o1Ia puhunnatta kuukautta.
Ja sitten iotain romanttist&...
rninäl haluai s in rYi eni in , i a }/lad -
ridin kokoelmat voisi oIla mie-
lenkiintolsia. Åustralian luon-
t o kiir:no st aa, olisi klva nähdä
kaikenlaisia kenguruita ja koa-
Ia.-karhuja, mutta se nyt on mah-
dollisimman kaukana.
Suomesta on iviaarianhainlna sel-
I ainen, Bi s s ä en o1e i ala.}lani
astunut , ia sitten Rovaniemes-
tä ylöspäin. En hiihdä, joten
ei kannata taIvel1a ajetella.
Ei minr-rn elämänautuut eni o1e
sen varålssa, että Pääsen ulko-
mallle, mutta kYIlä matkat hrius-
ko j a orr.

EI TYOT TOPU

Meillä on pohioismaisten kir-
j eist okoulu j en kanssa suunnit -'
tei1la julkaisu Guide to
Scandinavian Bibliographi e s
j a minä ho idan §uonnen o s uut t a .

Irupauduin siihen kun tlesin, et-
tei muiIla o1e aikaa ia rninä
olen ehkä eniten bibliografloi-
d.en kanssa joutunut tekemisiin.
Ehkä teen iotain muutakin, mutta
opettamaan en tule, sen olen
sanonut het i . Se on osalt ani.
1oppu.
. . .ilnltta :räitä omia opintoia
j a harrastuksia. . .IäYtYY t ehclä
aikataulut, voi tulla rLlrlsä.ll-
denpul o,&.
farkoitus on muuttaa pois Iam-
pereelta, en kiirehdi koska ei
ole tarkoitus ottaa mitään ti-
lapäistä asunto&. Haluan takai-
sin Jyväskylääin, olen ol1ut siel-
1ä varhaislapsuut eni, kYPsän
keski-iän ie haluan Pa1ata sin-
ne t aas ke särnökkikin on 1ä-
he}Iä sieltä. Irtöiri11ä tulee o1-
tua pitempään varsinkin kevääl-
1ä kun on valoisaar €B usko, et-
tä syksyllä viitsii pimeän ai-
kaen jä;ädä met sämökkiin.
TIIRKKII,AISEN INSTANTKAHVIN KOOS-
TUr/ru§[A KOSKEVA PATqNTII?
tämä oli hauska kysymys. Kyl1ä
minä tiedän mistä tämä löytyy,
mutta tuskin joudun sen kanssa
tekemisiin. En perusta instant-
kahvitehdasta eikä varmaan ku-
kaan tuLe kysymään. . . eflkä pid.ä
instantkahvista, minun kahvi-
merkkj- on l/laragogype, vaaleak-
si paahdettu irtokahvi Melitta-
suodattimella valmist ettuna.

EPIIOGI
Iätä aikaa ajatellen haluaisin
antaa lempilauseeni, iosta olen
vakuuttr"mut, että se on aposto-
li Paavalin r €fl veiin tiedä
mistä" 01en silli; lohdutellut
itseäni ja muit &. . .Apoetoli
Paavali isarioi, että rrkun se
parasta on ollut r ofl se tYötä
j a vaivaa ollut r' . A j att elen sen
toisinpäin, että ltran on tYötä
j a vaivaa s e on irYvä .
§e olt auttanut , että on kuuli ja-
kunnassa nähnYt iloisia kasvoja
ja kiinnostuneita ilmeitä. 11-
meet on niin Puhurvia. Sleltä
aina ott aa i of ain ilo is j-a kiin-
topisteitä, ioihin katse aina
palaa, kun näkeg että ahaa. -.
tuo seuraa. OPettaia, vaikka-



kaare häin el o1e varsinaisestiesiintyjä, niin hiin on aikalail-Ia riippuvainen yleisöstään.
.Tos ei luennoit si ja olekaankilnnostavalla tavalla esit tä-nyt asiaa, niin hillitkää il-
meennekln. Ivalliset ilmeet on.rr;,ivostuttavia ja ne masent s.a".
Kohdelkaa gpettajia ihmisinä,
ne on kovi1ld.. .. ja seiluaosta
toverlhenkeä. sellalnen klik-
kiytyminen, joka joissakln kir-
!r"ioissa on vaIlalla, on karalajuttu.
Tämä a1.a ja työ auttaa hirve-
ästi kun ei ehd.i ja jaksa. 0n
ha.rvo ja yhtä mielenkiintoisla
aloja. Tässä on kaksi mielen-
kiintoista tekijää3 ensiksi
ihmiset ja tolseksi klrjat,
j o i s sa on ent i st en ihrni s't er:
ajatuksia pantuna paperille -kaksi noin kamalan mielenkiin-
toista asiaa.

:Ilämässä on ilo hirveän tär-
keä ja into. Joskus vol oI1a
väsynyt ja sllloln rähähtää,
mutta se on inhimillistä.

OI,KAÅ IIOISIA !

§,j T.S. & J.T. & M.1,

KESKUSTELUA KIRJAS TOIS TA
Suomala'inenr ruotse.lainen, norjalainen ja tasskalainenklr j ast onho 1I u.i " t apas ivat p9h j o i sma j. 

= 
ii ra ;;{åyiyyrro

kirjastonhoita.jan ltse kastärrä fiilcuksensa, jonka hänots tuonut kot oansa t{gpöydä11eentf -neurvottelupåirrif fri.flIan mitt?art puhe siirtyi oman kir;åsion erlkoisuuk-
Filn ja omituisuuksiin. Jokaisen miärestä oma ki;jastokoko Euroopan huomionarvoisin kiriasiå .Tanskalalnen aloittl !ff Mlnrrn kirjrrätostani on suora on-line-yhteys Kongressin kirjastoön. rr mpolr'r, 

"""oiva,tnnuut . Norjalainen jatkoi:rf Me111ä on
Euroopan Laajin turskankalastusta
käsitt elevä koko eIma. ( Iluot salainenja suomalainen eivät o11eet möksis-kaan. ffMinä olen Iähettänyt karhu-kortin kuningatar silvialie", kehuiruotsalalnen. Suomalalnen ei' hätkäh-
!?+yt vaan jatkoi: "Minä saan palkkaa
25OO markkaa lnrukaudessa. rf

Tanskalainenr horjalainen ja ruotsa-lalnen makaslvat kalmankalpej-na Iat-tial1ärtajuttomina.

,?UNJ 
AN N"N Ary.TBJ

Trlr€tf, strl'r€ nl*, nirzlr
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ALAN TIETEELLINEN YHDISTYS PERUSTETTU

Maahamme on perustettu 13.l2.L979 f ampereella kir jastotieteen
ia informatiikan alan tleteellinen yhdistys, nimeltään Kirjäs-totieteen ia informatii.kan yhdistys - Föreningen för bibliodeks-
Yetenskap oeh inforrnatik, Yhdistyksen kotipaikka on Tampere
j a to iminta-alueena valtakunnan alue o

Perustavassa kokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksl
FT, prof . Marjatta Okko. Hluiksi hallituksen jäseniksi vatittiin
YK Pertti Vakkari, VIK Maria Wiman, DI Marjatta Roos, YI( 0i1i
Kokkonen, yht . Jlo Jussi Tuormaa, YI{ Leena Teinilä sekä Ytr, f i1 . JloKalervo Järvelj-n. Yhdistyksen hallituksen varaJäseniksi valit-
tiin VIK Tuula Iraaksovirta, HuK 011i Tuuteri ja YK Hannele Koi-
vurtelt. Hallituksen jär j estäytymlskokouksessa valitt iin yhdis-
tyksen v,ara'puheenjohtajaks,i. Vakkari ja sihteeriksi Wiman.
Yhdistyksen tarkoituksena on ed"istää kir jastotied että ja inf,or-
matiikkaa tieteenä ja tutkj-musalana (§4). Tarkoituksensa toteut-
tamiseksi. (§ 5) yhdistys

1) pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin sekä
kansainvälisiin elimiln, laitoksiin, jåir-
jestölhin ja yksityishenkilölhln, joiden
tolmiala vastaa yhdistyksen toimialaa
tai liittyy siihen,

2) järj estää esitelmä- ja keskustelutilaisuuk-
sia ja harjoittaa alaansa lilttyvää kurs-
sit o imlnt äd sharjolttaa ja tukee alan tutktmustyötä
sekä jutkaisutoimintaa
antaa lausuntoja ja tekee aloitteita alaan-
sa kuuluvlsta kysymyksistä,
tekee kirjastotieteen ja informatilkan
tutkiraustuloirsia tunnetuksi ja pyrkii he-
rättämään ylelstä kiinnostusta tähiin tie-
t e enaläåtrI.

[änä keväärrä yhdistyksen tärkeimpiä toimin-
tamuotoja ovat kokoukset, joiden yhteydessä
kuullaan tiete,ellisiä esitelmiä. Fäid.en
tilaisuuksien kautta on mahdolllsta hakeutua
yhdtstyksen jäsenyyteen. Muuten yhdistykseen
lilttyvistä asioista voi tiedustella yhdis-
lytrsen -slhteeriltä, Marla l#Ilmanilta, puh.
90-141 611

Kevään ensimmäinen kokous järj estetään maanantaina 18. 2.I9BO
klo 18.15 alkaen fampereella Attllassa, Kirjastotleteen ja in-
formatlikan laitoksen lähitiloissa, fammelan puistokatu 38 .Tilaisuud essa pitää Kalervo Jä::u.e1in esltelmåin rrf ledontårv€-
tutkimrksen lähestymistavoist ä" t kuullaan pyydettyjä komment-
tipuheeffruoro ja ja keskustellaan alheesta.

3)

+)

5)



NIMITYKSIA,..
Vuorien Ja ityruirealurrun vaih-

iue s s,.1, sai i',:y ii s UDK uud.en
hr l-l-i tu];sen. Piet:i e,._;i'bte].y
ei ole 1:t*ri-'i'i;e eksi. (Kaitltri
ti.ctysti ieetiivi,.t, ettrr ]ra-1-1i-
tu.knen liokoru;r:ct ovi-,;t iL:roiniii,r
TJIJ.',. : n ji'ir:e::il-}e. I{a.ll.itus
kol.roilee ncrnnaiil-isti kesici-
vi- :i.i:"]r c i s in l. 2 ; 1.t i,,,. )

l,,r.r'i.iii:i:.e',1i1- st 6n cn -,, o i- :rt l-..

l;r''-',t -L::-i i:rL-!.--l..itr:-lrse$sil,. IiC-vr:o-
-i: i,, i:,, :'.ri- on i;o-i; ci-si-:: il suuril--
ta sn-] o:1tl,tt ;i:rlosta.. llli.nen
s j.-'"'r:.t o j.iiri s i.ni:t 11ii.i 

! l;',ine enlan oi,t
koi i,",ri',iirer: hiz' j rr,1 l. j. lr:-u.s; . Tin.r-
ri"'.i-ttr"i,1l;iltseei1 .',;:,ri i]-,rir: :Lt-bl.: t.

el-.o1..: v;rt j',', iTtL)-siikin.,ie,rx-
.,rol.;i r,lf i;en e1.o:;ui.,riin 1iittl/e::
ili:-i.: 1ails n.ht :i y*} e.,räst i : It I i;,tn
i,. -ri,.f.:i--qt of -bi:e ilrouciio's
riort . rf 1,. enttiivaeti:ifiVir.nr:, -1"f;,].1

l i.trikse s sa o"j" eva, l',{i,i,ri t o irrrii
o',:i-r:.to- ji: iaul t, :rurijl.ostois-
r:) (-./ a

a::;u-:r}',.a lc,uiltlea , 2L r orr
Jno nta. :,ii,,.l.ilc::.i::. hr,r::r,,.r;'brls on
:.:-J-hto, n;,"r-;s -'r.rrj-ste-,l-tra je
r-uoanl-l.i ttoa sel,:i;, tiet;rriti

Kuvassa vasemnaltas Irja Peltonen,r Marjukka
Ah1st6n, Merja Viljakain€Rr §arl Pajula ia
Istumassa Tui j a Sonkkila.

11

l:;'i..1rskå'r.npitoa tu1ee harra,st e-tuksi. IIänkin orr hall_ltuslron-
]careita.,'boiir,j..i sosia.e.l-ipo-
liittisenn. vr,sf, e.ttvi:.yr:1,. i' Ar-jukka on juuri a,l-oittani.rt
opintonellvonnail. :liin on
sirrrrrnitt el. eitr{;i$ ria ?;,{-tr,i.pa.ami s-.t*., j ohon }iu-b s,.r'btrr.isiiä e,lar*riie
a:"iimai,tti jär jer,i;ij jen ed.r:_sta ji.a
opislcel j" j oitt e::,. tenti,r.ttr.vl,:,]rsi.

3- $-rnr.ot irr.s S arl Ia ju-I a on
l-n1':.telainen, ur.rsi .-jii.åen hill-littiksesf,lii, li,in i:årre:.stae
n:n.t}ru.st eh;-r.. Il:):i: : n" tcinii-n-
t l,:.;11'1 ;iafin On ve"b ii,.ti.-,rt mit],l:al.n
oma mi el enlciinto . }t ultti;uri-
vr,:,starrvir,nft i:ii,n toi.voo ln_rIt-
tr.r.urit o itt,innLln I..,r s../\riin ent i-
s enl. r:.i s ena , -l- i. j-l;1rnt *a on l-r_r-
r.ri.,s ;:ia 1isi:iii. Sari or.,';ani r-rc i
trru1t tuur iic;i s e1 ;;rp , j onlca arnll. -.l-a elricii saatln,n,r. eii.iiotiilisia.
1.11r-s i st ii t c i.nrir:_t a.r,ruod c i r+ta.
Lopu"i:si hliir toteir.=,, e-ttei fr-,'i.:. pelt;.tti,, o$fl,ainattoiriulittan,n tt

i:arlcit e $ sea.n r,:Ltlii"i.r.:r.buJ oa, -b o i-
i:::Lntiraual r ic}r11-i,] ; ci;n,ii: en o s:,,ejc$ vain hc,l.uni::..

Kuikka, Mari€t:me,
Markku Ropponerr.
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i. r;t oni enen T imo on 2 5-vrlo=

tias 1:rir::eenl-innala.inen, ensim-
rnr-li st ii. }c:r.utt aan }:a].l itr.rlts e s r.{1.

raulinnvlr,gf,a.fi.va.na. i{iin ei ol e
nieLestään PYstYnYt }<onkreti-
suina.r;n, ii.iti.i. on olla nir.en-
or,rir.ii.n UlF": n rauhanvEr,st n"a§fr,,
-ia.uli l:.-irkir j a1--1- i suri s;oro j ekt i on
vreliå lie sken, .ia.'.:J-rml-i et $on-
]ii,./r iril;ii.isi o1l-4, j r"tltt:.vai:, t o j--

nint {!.'i',1 ope tustr,i, t of er,;1. 'llj-:iio.
li" .n';oini:ii r:.lctiivil;er;ii e].oll';u-
vr',1;e:.'iio onroess8" r nr:ilcti tii.;rr1-
't; l,iii .':el-l; o 'b e..rko irL hiinen v6LpIi.&-
l : il(ens&,

., 
=' 

j 1,. i i' j. j.tr-;- ) tre.l-t cnen on t' J-
yilotir,i-; J r', -l-;,r:.tt'1..1-tll lloiol-si-:r'i..
I'i ltu on 'rt: 

-):"i i n 'r, e.-l- otlil enho it t.-
.-: e. j n" orr trtol:o o!i s1';e1r-:r-i:,il'lii.nsn.
c-l--l.iit iit'lrlie.na tl 1,11'.: n toi-rriinrin,s*
fj i:r. . ,j e ol.-i hij.nen ilrlta.an * l:.

o p ei t elnlrt pe;I i on j a aut 13.s:.'t,

.;rr:i:"ruirti:.:ili;"iin o;retr-ikseen ira
l.;J- n,zi,r:. L i i1; f,1,rviii F.,s i o it a,

- erk];u -?oPPoaen, 24.-'.'u"rlt ir;ri
i ied-otiisvastri,o.:rä, ol:t l"rrltenrrt
rr.i *r:r::ii:r 1ii- st ori an, J:.rv;:,;:1t:;r1-ii,s-
cii i:Le -l- i ' -,riJ-ottt,. ;liin harna,s-
tl:.ri ru1loi l-i:.r,,. rrt*nest;71cseI}i-
$ e fi '; 1 j n on r,ii-tLla.n i:r",'..sir:,säi1.?.11
t o i .:: i t'r.r r,i i.ru.nn r-1, fi r:i r'" .

turi ja. ::jonirlii1.a, 2?, iai'ti-
.l-n,ste c-l i r.ieninirt ll}lr': n sih.-
t e e r"inr: r rr:iii,,,r i r.: in Truhe en j oh-
t r,, j ir r.'l.r:.. illr-: :L j e f. lr ct i; a,a ,'-:u i-J"i i:r
i: i':.1-l i. t;rtic ri c:i1 j : i.r,eni in , e iJ:;ir.
:ir.t sc it; t;err,; ,.::i :, j-t enilii.l"i.n tri-!-*
-1, :r- r ei,-t i-, ..ilii' c er:, j ci:tr, j alu':rr:--
-bi:e rr. i;ii:r 'i:,.rivoor <lttä :"ii:-
si., j,'.scnj.;,,. eii*.T j.si rrMl;r;trt

lj.Jli- 3 n toi:::inter,,n, 0;rislle-f i-
joi t,ten tulisi h'tr-oriirr.tr,, ettir
fL:f on heiåän etujii.rjestiinsi'',
tofeF.ir. t'r"rija. lliiniiin cn
;1.si.asa.ni:irL toirnittel j ri.

i;.e::u (, ieria) Til.jr,lcrLinerrr
1!i , or1 kot c i s i"n R: st i i.ni.r.r;t a ,
lilnisen Sr,ixi&rrr.t rar:rrellta, jTär
orl ilenettiin;,ft s;,rcl-iimensli h.a.r-
r*stajo.tea.l;teril.l-e. Pritiainee-
i1Lrl IIDI( I n s iir t e eri.ll.ä on trcot i-
r,a,iner:" li ir j n,ll i suu s , j o-b a ItI emu
pitiiiii. lci inno s"l, r.vil,n.i,,., l{ii.n'b oi-
rnii Yl-ioppil"rest eat'i; eri ri sa.'io-te,r"tt eri on n:eiåän i,.sia,nime ,
totear-I ilienu Js, r",uree sitii., €t-
tii rnonetkc{an- rr.ine j iir j e st öt e i-
vil,t hr-r"oraaa :,ro-teatteria teat-
terj-rnatlco jr,: jiir j estiiessii,iln.

"iletri Vestel-in, 21-rru.o-Lii,.s
p irltke,l- al.ainen h.arrrLst el e e
niiii. el-ollcr,lrria, j n. nuori.soi:irrsaa,
0nin1;ova$'dit;fl\ri;nä ?e'hri i:iille e

o iri::.lt o j i,-u,os'hon tehti,i.'"'ili:si clle-
tu,.ir $ en .,i [,. tutk int ova: rt ii'r:Lt st er]"

trre]:ittiiltis'ieil s elc'i i.r,l-ir,il lceh j -
t';irs t:i1 s eur{r,i:uiiif,} en. ! ariro i-
tuicsonå,!. on gg''.1y;,:.ti,L rr.'ii; l; itlt.l-i-
åen 1,.or-r1u-tur:pi st e iil-en pellr"§-
t r,Lli,i- si §:Lltr"nnrt elmia j a, san.cla
]curs s in.e'i-;vo st of t or'1" ell,r, t o i-
iilintacr.n. iI.',rt5c1.y11. istL,i r peri:l
j=-;f c ciirll j- sti.i i:tskr.retta o pi sice-
1i j oille, j o l;en ka.rklli. rni,l-
1 -.r ^.^ I:i<lLd,I"I r

Ti.mo Matoniemi

olen Petri Vestelin

J.P.
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TEKNILLINEN KORKEAKOULU INFORMAATI KKOKOULUTUKSEN ANTAJAKS I :

iiirj allisuuspalvelun seura onjo pitenpään puu-haillut infor-
naatiopalvelun kurssin sijoit-
te,i'riseksi jonkun korkeakoulun
yhte;rteeil r .tiilloin on esitetty
tekrnil.listä korkeakoulua mil-
loin iielsi::rgin ;rlio i:istoa.
rä1låi hetkellä valnistelevut
b;r lok;'aa.tit niin Cpetussinis-'beriös.rä kuin'Itrli : ssakin buo-jetteja, joissa vara.taan ä!,r,:n
virkabudj ettiin inf orinatiikan
lehtori. f nf ormaatilckokoulutus
siis sijoitet'u.aisiin'Ieknilli-
seen koikeakouluurr. r!ffiffi
ö[si j citettaisiinko- o'petus
i usenäiseksi jatkokoulutusyk-
siköksi vai !Ks,: o kirj aston
al aisuu-L e en .

Je-L,u'äd" oh r et uii inforinaatikko-
jen koulutus iulisi sijoittaa
j onicin laaj eitiren irouir,rtusyk-
sikön ;,rihte;rteen pois &;itulä'tj.I-
lisaatteel.lisen seuran harteil-
ta. .,rutta inforinaatikko j en k:ou-
lutrrlrsen ri j oitta;ninen ,ieknil-
lisen korkeakoulun yhteffi-
? tA;. kysyr;:;'ks iä- j a itr:ne-
t;i's tä :

, ,iks i inf or"raa.t ikkokoul_u,tuic-
sen sijoittamisesta ej- jul-
kisuuoe§isa keskustella ., vaan

koko ku:i-alan koulutuksen
kehi"btä;nisen kannalta tär-
keäsiä kysp,iyksestä tehd.ään
päåit öks iä by rokraeiti ierr äii-
nieris 1;e t.,'is sä liaiuiioiss a?
Iiuka haluaa inf orrnaatikko-
koulu-i;uksen tHi; : hon'? iiirj al-
lisuuspalvelun seura,/fKi( i n
j ohto/'fKi,,: n klrj aston j oh-
tolupe tus:ninis teri ö i
iiuka/ketkä koulutuks en
suunnittelis i-vat tlil' : ssa
j a :nillä pätevyyd.ellä ?
r.ikö inforinaaiiopalvelun
kurssia = työn ohessa suo-
ri-tettavaa akateiimisen koulu-
tuksen saaneiden henkilöi-
cen opiskelua inf oriaatiikas-
sa voicia liittää ta;npereen
yliopiston k&,i-laii,oksen
alalsuuteen tai Uy:n jat-
kokouhituskeskukseen r våik-
ka koulutus tepahtui sikin
iielsingissä /
ititen turvataan infonnaatik-
kokoulu-buksen yhte;ys perus-
koulutukseen ja tutkiinukseen
ja taataan opetuksen tieteeL-
lis;gy s"r'
iiiten turva't tai.siln infori;ratii-
kan opetusta tKlr: $sa saaneille
inahd"ollisuus j atkokoulutukseen
k&,i-al aLIa ?

TESTAA ErÄrNTrEf0§r
Yhdistä c»ikea t ekst i
väaräan kuvaen, tai

oikeaan kuvaan
päinvast o in. - el sils olkeaa tekstiä

I(uva 102. MaamYYran
vasen kämmen'

Kuva 568. HuonekärPä'
sen viimeiset nilkkanive-
let. J( kynnet, ä Polku'

käsnät.

Kuva g8. Kar-
vanpätkä pitkä-
korvaisen vö-
leikon turkiäta
(240 kertaasuu-

rennettuna).



1L Hiroshirno rokostettuni

Tesaurus.
Kentauri.

Ikävä silpoo kuln viikate.
Ihniset lstuvat, hengittävät, klrjolttavat,
katsovet, hikoilevat - yksl nilstä puhuu.

Paperi. kahlsee,
silnä on merkkejä, merkj-ntöjär rn€rkitykslä.

lktia hyökynä
aivokuoreni ytimestä 1evlää
radioaktiivis ta li e j ua kudoks ii.n ,
sllmiini pusertuu saastrrnutta itkua. . .
lymyän sarnmaloituneessa siilossa
pääsihteerin esanssln]<eltainen klssa seuranani,
leppoisastl nenevät pälvät, vuodet.
Kissa mouruaa,

gelger rätisee,
raunloissa palaneet rlntaliivit,
ruostunut akvaarion kehikko,
thmisen luu, ihmis€no
Vihdoln seitsämäntenä aamuna
me aloltamme
ke ::trus aal i s tuks en .

vapaan maallman lumlsi11a bulevardeilra,
yösydärnä säihkytähtien slunattu katse
selässåinl r sakkainen v11nl päässäni
nöyräs tl nrkoilin :

Ol Suurl Roihu,
sotilaslllttoj en lempeäsilmälnen mad onna.
Odottalslt vielä,
kaikkl on keslcen
ja paljon jää toteutumatta,
jos nyt tulet meidät tuomitsemaan.
Sltä paltsl, onko vasemmglla puolellasi
kyl1in tiIaa...

Ja katso,
vllmeinen bussi -
en ehtinyt.

itarkku Ropponen



ELAMALLE KIITOS

t'81ärnä11e kiitos, sain siltä pal-
jon. Sain eiltä kuulorr leveän vir-
ran. . . t''Iod.e11akin, soitettuani
L,iisa Tavin upean esikois-Ip:n en
voiaut;ruutå ajatella. [ämä viime
syksynä ilme stynyt kot j-nraj-sin voi-
,ain aikaan saatu eoololevy ei- jät-
täne kuulijaansa kyl :äksi. Se on
kokonai-suuåessaan niin iinusiikilli-
sesti kuin sanoituksellisestikin
ehyt, tiivistunnehnainen ja herk-
kä taid.eteos.

Liisa Tavi lienee tullut laajempaan
tietoisuuteen nuutama vuosi sitten
Suo:nea kiertäneen Bob }ylanj-n tuo-
tantoa esittäneen konsertin yhtey-
dessä. Tunnettua on niin ikään tai-
teilija tavin ansj-okkaat saavutuk-
set edistyksellisessä laululiikkees
sä. Ilänen tulkintansa ovat ai-to j a ,kiehtovia ja rehellisiä, eikä niis-
tä voi huo,"nata ',ainkään ::roista yli-
eläyt;r nistä, otteen kirpoamista tahi
herpaantumista. Kauniista ja vivah-
teikkaasta äänestä löytyy Fo. Ievy1"-
1ä niin tekstj-en vaatimaa jäntevää
voiaaa kuiin myös kuulasta haurautta.
Tavin esi'btä'nät lauIut kertovat elä-
,nästä, naaiLi:asta sellaisena kuin
se ed.essärnne avautuu: täynnänsä so-
siaalista ja inhinillistä turvatto-
uuutta, tarkoituksetonta sotaa ja
teuras tus ta , .rutta j ohon mahtuu 

- 
myös

hiven rakkautta ja toivoa paremmasta
Sanoiran taustalla kuuli j a aistinee
hienon hienoa suruirrielistä perusvl-
rettäo joka .nielestäni on vain oiniaanraitä tulee koosteen yhtenäj_syyteen
j a säröttö,nyyteen. iie , että bba teks-teistä on käännöksiä, ei haittaa.
Iluikea Ja ylittämätön on tunnel&år
jonka Hector välittää l,laupungin aa-
:iussg , i oni triitchellin alkuj aan sä-
veltärnässä ja sanoittai:nassa- laulus-
s?: tsuffy Saj-nt-r',larien kynästä läh-töisin oleva, ;i,nkin suomentama .tlr-vaa, kenet Pariis j-ssa näin on pik-
kuisen rorlanutinen, pikkuisen haa-
ve ellinen j a niin inuodoin mitä ihas-
tuttavin laulelma. B-puolen toinen
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Lasta ei saa tukuttaa - Arvaat kenet Pariisissa näin -
Syksy on muutakin - Häädetty - En tiedä rakas-
tettuni hautaa - Elämälle kiitos - llläkemiin oikein
paljon - Seison torilla - Kaupungin aamu - Kun pa-

laan nuoruuteeni 0n oltaya meri / Jäähyuäiset
merelle (PonsiPEAtP 3)

raita §eison torilla vetoaa rauhan
puolesta. Siinä rakastettunsa sod.as-
sa :n€ri€ttänyt sinkoaa valtaa pitävil-
le lopuksi epätoivo j-s en pyynnön: Ol ,säiIyitäkää eIämä ja tuho ästäkää,ja tuho estäkää.i',iäissä pulttej-ssa
vertaaininen norrnaaliin suomalaiseen
käännöstekstiin atåCnrisse Johans-
son - Pertt$. Reponen on Iähinnä huo-
no vitsi, ;nutta ero kaiualuudessaaanniin härski, ettei siitä voi oIIa
huo inauita;natta .

Entä si-tten musiikki? tsäävastuun
kantaa neljä nuorta taiteilijaa joh-
tohahn..ronaaå Fekka lt,egelmäR r j oka- on
nyös sovittanut useiämat Uiiäit. [,e-
gelman kutoo soittimellaan ehti-mi-
seen aiin rikasta sointurrattatl y1-
tyypä toisinaan tavattoman selkei-
piln-ja sanalla sanoen kelpo juoksu-
tuksiin, että kuuntelija vöi vainnauttia ja kenties ihmötellä mois-ta osaavuutta. Crnhan Tegelman entuu-
destaan tuttu kuopiolaiäesta Finn-
forest -yhtyeestä sekä Fetri petters-
sonin taustabänd,istä , j ossa vaikut-tavat kolme rnuutakin' söittajaa. Ba-sisti_ liaimo SaLniheimo myötäi1eeoj-vallisesti saund-ia ja äamaa on
sanottaqa rumpali Seppo Rautevasta
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sekä kosketinsoittaja Jarmo Savo-
laisesta; tosin viine mainitun toj--
voisi saavan esitystapaansa en€rlt-
nän }änpimyttä. Kaj-ken kaikkiaan
poikien musj-sointi ei saa noitteen
siJ&å. §iinä ilmentyy sansen P€r-
soonallinen, tarpeellisia jatsahta-
via nyanssej akaan kaihtamaton suh-
tautuninen.

Violetta Parran EIämäIle Kiitos
on rnonien bullcitsäma kaunis }aulu,
ja raielestäni Liisa Tavin ed,elIe
ei yIlä kuin Joan Baez. Nazim Hik-
metin runo, ja (huomatkaa) lrtisa
Tavin säveltämä 0n oltava meri- tjäähyväiset merelle tarjoaa eri-
tyisen latautuneita ja kiehtovia

Jännitteitä, joskin iskallan väit-
tää taiteilijoid.en yItäneen vielä-
kin haltioitunee&paan saavutukseen
erro biisin esittämlsessä eräässä
taannoisessa Tampereella pid.etyssä
konsertissa, uain harva naisvokalis-
timue suorj-utuu ensimmäisestä pit-
käsoittolevystään näin vakuuttavaaja iaonipuolista lahjakkuutta osoit-
tavasti kuin liisa Tavi. §eitsemän-
kymmentäluvun monet perin oudot Ja
turruttavan räkäiset mä-vi-häB.rr-
ihan-kaikkee punk-kolistelut saati
kaiken karvaiset jakomielisyyttä
hiponeet imelät himphanpit vieraan-
nuttivat yhd.en ios toisen onnek-
si sai-mme Tavi-n.

M.II.

Ä§r-ASAIIAN tIT,AÅJÅT JA IdE, JOTttÅ HÅIUAVAT I,ILATA ASIA-

§AI{A}{:

Iuiaksakaa lehtenne vuosikerta lehden välissä olevallapankkisiirtolomakkeella. Asiasanan voi tilata myös
Kirjastopalvelun kautta sekä lehd.en osoitteesta Pin-
ninkatu 40 B i5, Vuosikeman hinta on 25 mk.
Tilaa;nalla varmistat oman Åsiasananl



AJATUKSIA TUTK I NTOVAATIMUKSIS TA

itg, gpiskelu on muutenkin työ-lästä, voi tuntua ylivoimaiäel-
ta pohtia samalla, miten tut-
kintoaan voisi entisestään ke-hitiää paremmaks j-, mielek..
käämmääksi, antolsamuaksi, tie-
te ellj-seinmäksi , avarakats6i-
s€rrlirläksi-. lJuuri-töisyys kulkeekohti ylivoimaisuutta kuiten-
kin toista tietä: kun tehd-ään
turhaa työtä. työtä 1 josta voi
aikanaiin saacra muodollisen pä-
tevyyden a;nrnattiin o mutta e j-tarvittavia valmiuksi-a kohd.a-
ta lyön kaikkla ongelmia ja
uusia haasteita, pysyä t<eäityf-
sessä inukana ja vaikuttaa sii-
hen itsekin.
.tut kint orerie on s uurit ö ine rr .
Tutkinnonuuoistus mitoittaa
rulto ittamatonta , mutta antaa
,itahdo 11 i-suuclen ulkokohtais e en
hiostaiiiiseen. iiutki-nto kuin hut-kinto, kunhar: :nahtuu mittoihin.
i'iielgttöinyys tulee esiin erityi-sesti onan tutkintoume kohöal1*,jota ej- ol1a vielä tod.e1la uu-d.istettu entisestä opetusjaos-totutkinnosta, joka perustui ah-
taas ti vain tärnän päivän rut j-i*
nien pänttää,rriseen koviksi o-letettuihin päihin. i.{yt on alet-tu ymriärtää, että rutLinien op-pi:ninen ja erikoistu;iinen iuleeratkaista työpaikoilla ja täy-
d.ennyskoulutuksessa. Z1a vuol
sisad.an kirjastonhoitajien tu-lisi yliopistokoulutukåessaan
saacia val;niud.et omaksua uutta
j a olla uud.en j a paremiiian es j--
tais telij oiia.
E§II,IIIRKKI : AU$OI'{AABIO

;ruto.naatio tunkee omalle alal-
len,..e ;e vaikut"baa työhömiiie
inyös väli1lisesti koico yhteis-
kunnan teknolosisen kehityksen
kerutta. 5e tarjoaa hyviä näky-
:,:1ä : vapautumista rutii-nitöiä -tä r,r-1eJ-sönpalvelutason kohoa-
*,is !*_, _ työvoi-tnan Iisääntyinistä
1 aad.ul lise sti i:;orkeatasoi-sissa
palveluissa, ;r,utoinaation ja riluunteknisen keirityksen avulIä voi-
claan inforniaatiota siirtää rnil-tei .rajattomasti ja äärim,:räi-
sen halvalla.
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Kokeiuukset auto;naatiosta kui-tenkin pelottavat: sitä pyritään
toteuttamaan vain työvoimakus-
tannusten vähentäeiäeksi, eipalvelutason kohottamisetisi .

teknokraatj-t ajattelevat, ettäjos tehokkuus lisääntyyr se
on kaikki kaikessa. rä]Iöin
automaation pahimnraksi ongel-,laksi saattaakin muod.ostuå
ihminen ja sen pahempi ih-
;uiselIe.
jj$f i'tdrtKKf : LUCIKIIUS Ja Ii,JIEK-

SUiI\'II
trJoidenkin järjestelmien kohd_al-Ia on vaikutelmani se r ettäniistä ei ole apua käyttäjä]-
Ie; vaikuttaa pikemminkin- sil-
tä , että valtavat rnäd rät ros-
kaa on käsitelty vain näyttääk-
sem"ie pystlrväm;ne käsittelemään
valtavat rnäärät roskaa", heit-ti D. J. §oskett esitelrnässään
kirjastotieteen ja informatii-
kan koulutuksellisista näkö-
kohd.ista. ilalnassa esitelmässä
-u'oskett toi esiin Kllrl0-iad.ek-
soinnin kupläilr jota oli ihas-teltu vain sen 

- 
AfH-soveltuvuu-

d.en takla.
Iuokitusta ja ind-eksointi_a tu-lisikin pohtia tied.on sj_sällönja vain sen väli'Ltämisen. ja
tietffiEnatla täiirän tieään
s isältävän ini'ornaation tehok-
kaan välittämisen kannalta. i.,m.
-b'o skettin 60-1uvu1la esittänätviisaat ajatukset hukutettiin



1B
,rT I'i-vispaimien muokkaamiin
ind.eksoj-nti- ja tesaurus-tai-
kinoihin ( rnm. ,näärärahat f ilo-
sofisilta pohdinnoilta eväämäI-
Iä) , mutta nyt on jä11een tul-
lut esiin kapitalistisissa
naissakin tarve vastata perirn-
mäisiin kysymyksiin luokj-tuk-
sessa mst. vuonna 1975 peruste-
tun trlnternational ulassifi-
cationr'-lehd.en muooossa. fhä
ajankohtainen on s'oskettin esi-
telmä perusnäkökohöista luoki-
tuksessa ( julkaisusarja:ume 1.
osassa).
t,,eskitetyn luokituksen ajatuk-
§en teknokraattinerl näköku1ma
piilottaa siihen sisältyvän
kä;.ntöpuoler:: kun jossain yl-
hääIlä luokitetaan ( ind.eksoi-
oaan ja luetteloid.aan; aineis-
to kirjastoille vaLniiksi, t'va*
pautuu" paitsi- työvoli;raa, rnyös
tarpeellisi;a vastuuta työstä o

j ok,e kuitenkln olisi tehtävä.
,,irjastonhoiuajien tulisi turi-'bea aineistonsa inyös sisäI1ö1-
lisesti, t.:. periaatteessa luo-
kii.-aa tiyös itse kirj astoorr sae-
iiuvri aineisto o j otta he vo j-si-
vat tod,ella palvelLa yleisöä
ja valj-ta ja suositella sen
ioclella tarvi-tsemaa aineistoa
s ille .

I{uuo 59 Kreikkalainen koulu.

rässä fhte;rdessä vcitaisij-n
heitiri-iä kriittinen katse tieCcn-
Iähteisiin (versus nij-den kri-
tiikitön ja koul-uinainen päähän-
pänträäminerL) t Saiaoin tied"on-

tarve-teoria ( ehdottomana ed.el-lyt;rlasenä teknokraattisen infor-
maation tarve -käsitylrsen maj--
nitsemisellekin) korostaa vas-
tuuta:a:,re tied.onvälittäj j-nä.
tietoisina kirj astonhoitaj ina
pyr:[mrrre kehittämään ja ulotta-
maan kirjastopalveluja niino
että ihrniset (myös ei-vielä-
kä;;rttäjätJ voivat ja saeivat
ty;råyttää niin objektj-iviset
kuin sub j ektiivisetkin tieclon-
tarpeensa mahd"ollisimman he1-posti ja hyvj-n.
J}SIi',Ij}RKKI : I{IHJAUTOIYÖI{ OR,GA-

NISOII'i[I
Kirjastotyötä ei ole vaivau-
d-uttu problematisoimaan riit-
tävästi, I<un ollaan päntätt;r
päähän laj-nsääd-äntöä ja kåisitel-
ty kirj asto- j a ini'or;;;aatiopal-
velulaitoksen hallintoa ja suun-
nitt e1 ua.

Tähän asti kirjastotyötä on
lähestytty perin o;iiituisestija kuinl;ian f itsestäänselvästitt
tJrönä, iohon vciöaan surutto-
rnasti soveltaa yritys- ovaltion-tai kunnallishailinirosta peräi-
sin olevia aj atusinalle ja. Skien-
tistisesti hienostuneen pinta-
kuoren nämä saEivat trorganj"saa-
tio-teoreettisistat' ;nalIei-sta
tai- tilastollisista fioxiileista.
Kirj aetoista pitäisi tulla to-
della kuuliaisia ja tehokkaita
systeerne jä, :ueistä juonikkai-
ta b;:rokr-aatteja ja trornan ar-
voin.ire't ( ei enää kirj astoa j a

. 
' 

.. . . t. \kä;rttäj iä) tuntevia veräston-
j ohta; ia. Iriikevoittoa vas-
taavat vaikka letnausluvut
suhteessa iaahd.ollisim,,iarr pie-
neen henki-lökuntaan.

Metrin prototyyppi.



iiyt on alettu Suomessakin tut-
kia työtä humanistisemnasta
j a laaj emrnasta yhteiskunr:alli-
sesta perspektiivistä käsin.
I,in. ,l3uomen Åkatemia on v,s.uh-
dittanut tälIaista tutkimus-
ta, ja varsinkin omalla ala1-
larrune sitä olisi nopeasti hyö-
dynnettävä. öamaIIa olisi se1-
kiyte t i.,ävä kuvaamui e kir j asto-
työn oininaislaad.usta.
Iiir j as tos euran j ärj e stänais sä
kirjastojen tavoitteita käsit-
televässä se:ninaarissa l+essi-
Iässä viime kuussa eräs kir-jastonjohtaja oli innostunut
kehittänään tilastoja kirjas-

Pintaväittämän esitys.

totyön suoritteista ja kertoi
lukeneensa jonkun englantilai-
sen väittäneen, että kirjasto-
työs tä void.aan j opa B0-9Or$
ilmaista numeroin I - iin vas-
tusta tilastojen kehittämistä,
rau bta mielestäni olennaisi-n
osa kirjastotyöstä on rlurile-
roi'natto,nissa. i*ieillä ei o1e
rltään syytä ylpe ilIä ed.es
suurista lainausl-uvuista (mi-
tä ne sitten pitävätkään sj--
säIlään), jos henkilökuntaa
on ]iian vähän ja käyttäjä-
kuntaa ei kyetä laajentamaan
ja lpalveluja kehittäinään.
Fareiipana perusteena valtion-ja kunnan avun lisäämiselle
kuin lisääntyvät laj-nausluvut
olisi so r että voisimi,ie osoit-

Sirj allisuutta:
Kehotan lukemaan vaikka useampaankin kertaan
- Foskett, D.J.., Kirjastotiede ja inforrnatiil<ka kehit§ry;inä tieteen-

alana - koulutul<sellisia niikökohtia. Tanpere L979.
- Koivunen, Hannele, lltllloin robotti konraa kirjastotydntekij;in?

KPY-tiedote 3/L979.
- Poroj.Ia, Heikki, Luulon vai tiedon Iähteitii? Nide 3/L978.
- Koivisto, Itistiina a Pakarinen, Jaana, Onks tietoo? Nide 2/L978
- Pietilä, Veikko, Kirjastotieteen kiiyttinnöIlisyydestä. Tanq=re L9'79.

(Löytyy mrn. UDK: n opintoneuvonnasta . )

taa päätöksenteki j öille , eti;ä 1 I
saa,naIIa lisää i:yvin l<oulu-
tettua työvolmaa me voisimne
saad.a lainausluvutkin nouse-
inaan laad"ullisesti parantuvan
palvelun ;iyötä. Ja tärkeimmät
ke skustelukumppanimiite ine idän
tulisi löytää kirjaston käyt-
täjistä ja kuntien asukkaista

heistä, jotka valitsevat
päätöksentekijät (vaikka tätä
aikaa onkin vaikea ellei ;t1aIT-
doton,riitata suorite-luvuin) .

VÄIKI{Å V;ilttt'ti iti{iiIN , }iuf[A
FAilEI.'JFAA

tutkinnonuuclistus uhkaa supis-
taa kaikkia tutkinto j a" i,iää-
rä11iset supistukset ovat vä-
kisinkin laad.ullisia moni-
puol isuus kärs ii . 160 opi-nto-
viikkoon ei tuLe alj-stuao trtut-
kinnonuudistej j-IIe " ei tule
tätii aciiaa antaa koskaan anteek-
si. tässä yhteyd-essä en käsit-
tele laaj eriuiin koko tutkinnon-
uui.istusta. Viittaan varrtroihin
As j-asanolhin l erityisesti nu-
rneroon ,/1)78) ja Ufu,:n opin-
toneuvonnasta 1öytyvään r,Ia.te-
ri ai:1iin.
i'iutta sekin, mikä j ää häteen r

ItV'aj-kka vähemrnän, inutta parem-
paa-" : Ja aina vaan paremp&å rtutkinto el tule koskaanttval-
rnj-iksitt, tutkintoa ja opetusta
on pohdittava ja kritisoitava
j atkuvasti . l'iäin kasvatamme
itseä:lnre, ja annarn:ile paremmat
;nahaollisuuo.et jåilkeernriie tu-
1 evill elrin. J,aitoksellamrae
on hienona tradltiona opiskeli-
{oi$gn ja opettajien yhteistyö
tutkintovaatii,:rus ten käs i'bte --lyssä. fästä kannattaa pitää
kiinni-.

Jussi [uoriuaa

t_



SYKSYN VALOA

e1i näin lae opi-skeli j at mar-
raskuulla., osa II
iied.c+lähte id.en haqj o it}kse.E
r'otitehtävlin kulutettu aika oli
usei;ir,,ij-11-a kaksi tuntia, va.ihte-lu oli 1-4 tuntia. §,iiis 

-yht€€n*
sä tied onläIiteisi-in kului keski--
rnäarin seitsernän tuntia viikos-
§&. &unsasta aikamäärää valitet-
tiin ja kotitehtävien Falautu§-tunti koettiin turheuttavan& rmutta periaatteessa kotitehtä-
vät koettiin myönteisesti, kos-
ka ne antoivat aikaa ra.uhassa
tutustua kirjoihin. Fuolet ar-vioi t;7örnäärän vastaavan saatua
hyötyä tyyd.yttävästi, ja tied.on-
hakuun arvioitiin kurs
ffittavan joko hyvi-n (58:å,)
tai vähintään keskinkertaises-ti ö5,,). Lähd_eteosten sisäl1önarviointiin ei päästy se
j uuri o11 enkaan ( huono s ti A1.,{) .tätä toivottiin kehitettävän jo-
ko riiin, ettr: ,nuutainat teoksetja lehdet esiteltäisiin perin-
i:oh j in j a ";iuista tehtäisiin vainluetrelo, laajempikin kuj-n nytti,i niin, että opiskelijat ryh-
mänä tai yksinäää suoriltaisivat
1ähteiden esittelyä ja näj-n jo-
kainen perehtyisi johonkin alaan
kurrnoll a. lehtoreiden avustama-
na j älkiinmäinen saattaj_si onnis-tua, etenkin kun kokernukset leh-tiirar j o ituksista ol ivat valta-osln rnyönteisiä r virj-kka oina kes-
kustele;nattoinuuternine pääsi jon-
kin verr'an vaivaamaan.
Yleiset kommentit
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Ileisesti rnoititaa.n har.ioitus-Iq! liiallista määräffie-
ffin myösn että joitei*iä luento-
j a voi-tais iin korvatcr kirj aten-teillä, esim cI 11 a viinäsyksyi-
sessä muod.ossaan ja jopa cL- 11-.
v ain yksi- 'erehtyy- ('t ) bsittämäan
cumun harjoitusten kertauskuu-
lustelujen lakkauttamista ja har-
ioitusten ;nuutta:nista lal:Å..p*-koliisiks j-. Ja rnikäpäs siin;; ,parhaassa tnpauksessa ineiIlä'oli-
si lisää kolmet (1t harjoitukset
eli luettelointJ- , luokj-tus j a
lnoekso inti , j oissa läsnaiclå kont-ro_]loltirisiin arilteijari tapaan ni-

menhuud-olIa.. . .
Kiitokset saa luento sosiaali-
ffioiskirjastoista, jolla
kuulemrna sai niitä kaivattuj a
suuria linjoja ja näkökulinla klr-
j astotyöhön. Sa;no j-n luokituksen
j a ind.eksoinnin harj oituskurssit
on koettu positiivisiks j- j a hy-
vin suunnitelluiksi. Incieksoin-
nin harjoituskurssia on tosin
vaivannut aikapula ja perehtymi-
nen outoihin indeksointijärjes-
telili j-n on rruod ostunut työlääk-
si, luokitusharjoitusten palau-
tuksessa olisi kaj-vat'i;u pasi;ii-
visen istui;isen sijaan luokitus-
oppaan tukea.
iiirjastotj-eteen olemus mj-etityt-
tää use j-ta j a emrnehän me s iitä
uneksirnasta lakkaa. iili erään
vastaajan sanoin: kirjastotieteen
& informatiikan poikkitieteelli-
§yys j a ituiden tieteid.en sovel-
lutus kaipaisi'resivalaisuat, jo
cuilussår samoin k8*i tieteenä,
ed.ellisten väIinen suhde ( j os
niitä nyt sopii erottaa) ja tut-
kirnusmenetelrnien sovellutus .

fksinäj-nen B-linj alainen on saa-
nut kuvan, äffise on vain tie-
teen sisäisen j-nf orrnaatio järj es-
tehnän ketrittäi;risestä ja tutki-
misesta sekä päätyy ehoot"[aniaan
tiedotusopin tutkimusta käsitte-
levää kirj allisuutta ( tied-on tar-
ve r vastaanottokyky n tied.on uark-
kino int i ) vaatirnuks iin . 'f utkinto -vaatimusr;rhrnilIe j a kaikille
ryhuiille: älkää ottako Kannilan
kirj aa pois informaatioaffin
val j-ntErtent j-stä, siihen yhtyy
myös tämän jutun kokooja.
f' . Ii, . i,'l .



ionw,ftiarsl
nJ os pakollise1.le approbatur-,
cum laud.e approbatur- tai lau-
d.aturkurssllle asetetttlna mää-
räaikana ilmoittautuu kurssin
edellytyksenä olevat opintosuo-
rituiiset suorittaneita opiske-
li joita enernmän kuin kurssin
tolmeenpanija katsoo sen kaPa-
siteetin sallivan, täYtetään
kurssipaikoista aj-netta Pääai-
neenaan lukevilla vuoslttaista
sisäänottoa vast a,ava määrä ja
loput paikoista varataan slvu-
aineen lukl joille . Kummankin
ryhmän sisäItä on aikaisemmalla
oplnto suorituksella etuoikeus
myöhemmin suoritetun opintosuo-
rituksen ed.ellä...t'
Ylläoleva ote on yhteiskunta-
tieteellisen tiedekunnan opin-
to-oppaasta ja kyse on jono-
laista, joka näin }ukukauden
alussa on mletityttänYt useita
opiskeli joita. Myös UDK:n ioh-
tokunta pohdiskeli kokoukses-
saan jonolaln merkltystä kir-
jastotleteen ja informatiikan
Iaitoksella ja klinnltti huo-
mlota varsin kirjavaan sisään-
ottokäytäntöön cumun harioi-
tukslin pyrittäessä. Esimer-
kiksi c}-tason tiedonlähteistä
käär:nytettiin heti ryhmäiako-
tilaisuud.e ssa kaikki approlai-
set pois, mutta sen siia,ara ln-
d eksoint ihario ituksiln pätisi-
vät muutamat appron opiskell-
jat ujuttautumaan mukaan. Sa-
moin lasterrkirjastotyön & las*
t enkir j all. i suud.en semj-naari-
har joitr.rksiln otettiin appro-
laisia ja perusteluna oli se r
että pari- ryhmää o}lsi rnuuten
jäänyt va jaaksi. . .
FIar jo itusten slsäänottoperus-
teista olisl saatava selkeät
säännöt sekä opettajien että
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oplskeli joid.en tietoisuuteen.
Jos cumun har joituksiin o sa-I1is-
tumisen edellytyksenä on hyvin
tledoin suoritettu approbatur,
nlin tuntuu hieman kyseena-1ai-
selta ottaa kurssille ensimmäi-
sen rnrod.en opiskeli joita vain
siksi, että pari paikkaa on
jäänyt vapaaksi. Tästä voldaan
tietystl o11a eri mieltä, halu-
avathan monet valmistua mahd.ol-
lisimman nopeasti ia niinPä he
pyrkivät eumul harjoitukslirrkin
vaikke ivat e d.ellytyksiä täyt'ä-
kään. Mutta aiatellanpa tätä:
jo s approbaturln suorlttaroinen
on katsottu tarkoltuksenmrrkai-
seksi vaatia eumun kurssellle
osaIllstuvilta, niin eikö se
ole tehty nimenomaan slksi, €t-
ta vasta appron suorittarrut saa
täyden hyödyn cumun harjoituk-
slsta? EIi opiskell ia' iolla
oI:. alempi arvosana vielä kes-
ken, e 1 o1e t ie do ilt aa,n' vielä
valmis kaikille cumun kurssell-
le. Tämä ei tietenkään väIttä-
mättä pid.ä palkkaallsa kaikkien
kohdalla, mutta ioka taPauJcses-
sa olisi suositelt ava.a, että
tentittäisj.in ensin approbatur
kokonaan ennen cumun harioituk-
siin yrittämlstä (Luennoilla
voj- kuiterrkin käyd.ä). Näin a^rr-
netaan myös sj-wraineoplskeli-
joille mahd.ollisuus päästä Pa-
kollisiin harjoituksiln ja saa-
da opintonsa pää.tökseen kohtuul-
l.isessa ajassa.
Terveisiä vielä lopuksi opetta-
jainkokoukselle : olisi syytä
selvitellä näitä slsäänotto-
perusteita sielläkin, että lai-
toksernme käytäntö muodostuisi
yhdenmukai semmaksi .

(6 nt b rut ftur



22 Attitosso kerron...

Hissin viisari pysähtYi. Kun Pai;
naa oikealla etusormella hissi-n
kutsunappia, ei yletY näkemään
pyöreää mittaria, iossa viisari
etenee vaivalloisesti numerosta
toiseen. Vaihdettava kättä, siir-
rei;tävä laukku oikeaan käteen'
Fahus r nyt se lähti äkisti Ylös.
i'iikäkin oi-kukas vekotin... Ön
punnittava laukkua ja kuntoao
yritettävä vielä kerran suostu-
tel-la hissiä alas ( ioku iättikait oven auki kuud.ennessa) Ja
kolisteltava rappukäytävään.
Iierrosten puolivälissä on neliöis-
tä koottu lasiseinä. ;Siitä ei näY
läpi, vain vaivoin valo siivilöi-
tyy sisäI1e o pi1viselIä säälIä
näkisi i:rieIellään edes Palasen
lunista inaata, takaPihaakin.
u asta kolnias. Rohkaisevia nuolia
seinässä.'r'iidennessä kerrokses-
sa kulmista nuhraantunut PaPeri-
lappu, hailakka konekirioitug-
tekbti kertoo harvakseen rnitä
sen takana ofi r llaskas rnetalliovi
hu,;rahtaa selän takana kiinni, tu-
lee,saina tunne kuin sormi jäisi
väliin j a sitten sitä pelkäisi
kaikkia ovia kunnes unohtaisi.
Iie skellä aulaa on Pari Putki j al-
kaista pöyi,ää, tuolit niid-en ta-
kana kuin television haastatte-
lussa. t\iihin ei taid.a kukaan
j-stahtäa, Psykologlan kanslias-
ta kuuluu ääniä, kahvihuoneen
ovi o]'t" raollas.i). iyöpaikka se
on. tärnäkin.
Lasiovesta näkee Iähestyvänsä
j a menevänsä ohi . Iioulun oPetta-
j ainhuoneessa o1i sarnanlainen
ovi o oJ-keal1a oli naulqkko ja
vastapäätä vess&r ritkään kiersi
juttuja suomenmaikan meikkaa-
nisesta aina ennen ruokatuntia.
^;e levitti kirkkaanpunaista
punaa huuliin ja maiskutti
ien sitten tasaiseksi tahnaksi.
Lukioaikana se meni ruotsinmai-
kan kanssa naimi-siin.
':'eottitulostaulun eÖessä ei
rnahclu kunnolla olemaan. tenkin
selkämykselle voi istahtåä r rnut-
ta sii.tä ei- näe koko taulua.r
Un seistävä kaula oiossa tiiraten
kaikki paperj-t }äpi, siI1ä ne näyt-
tävät läheltäkin kat§oen samanlai-

sj-Ita. ija:noja niiniä sannassa aak-
kos j är j e s tykse ssä . .*rj-laj-se1ta
näyttää vain otsa nirni, jotenkin
tutulta j a turvalliselta. 'r ielä
on tarkistettava etusormellao et-
tä sen perässä oIer,,a numero on
taatusti samalla rivillä. iieu-
::aavien on uusit'tåvåo r. [yIätty-
Jä... kuin saj-si selkäänsä kunjuuri on sasr.nut li-msaa ja rns-
kean pi.parin,

Shakespearen aikainen teatteri.

Vaj-meaa kirjoituskoneen räpsi-nää. Kaikkl-ovet ovat triinäi ei-kä ketään näy. yase;nma1Ia olevat
lflIyt on t;rh; ennetty, vain lau-daturseminaarin lokeb6ssa pilkot-
taa verlkoista. Ylimmille e i ed.eskunnolla ylety, mitår.l:än sinne
on tarkoitus laittaa" tiaattaisi-
han tuota tuod.a vaikka omia ta-
varoitansa.
UIK:n tauIulla roikkuvat vielä
syksyiset julisteet ja pöytäkir-
j at. Iiuskeassa hyIlykössä- vallit-
see sekaannus. Kunpa tuon taulunsaisi naulata muiden ilmoitus-taulujen joukkooor sinnehän sekuuluisi n nähtäväksi. irlurkassa
kyyhöttävä naulakko nyt kuiten-kin on väärässä paikabsa.Vai on-ko syy nurkassa?



Kokouskutsua olisi ehkä pitänytvärittää tai- korostaa rauir.ten.'
Huomaakohan sitä kukaan. Ei- si-I-ti, vaikka sen korj-staisi kuinjoulukuusen ja soittaisi- vielätaustalta musiikkia, sitä ei
huoinaa kuin s€r joka siitä tie-tää jo ennestäänkj-n. [,aj- sitten
iouut eivät välitä. i"iistä sitätietää. i.iutta kun haluaisi tie-tää, vaikka vain uteliaisuud.es-
ta.
i:,yksyn rästitentt j-en aj at ovatalekkaln, lai-ta muistiin ja hä-pe4. ]linoittauCu }:arjoitulisi-in,
va j-kka tungo s on cre l ko inen .
ileuraa ;nuutoksia r ..F€ruutuksia,pericd.eja, Y1eisiä ilrnoituksiå,
vapaita lföpaikko j a. , . ,Iotisesti 

,alan ymmärtää: ei näitä kaikkia'
j aks a.
Yalkoisella seir:älIä on sinitar-ral j iiiipleitä. liun niitä nyppi-ipois, jäijeIIe jää vaaleitä- ras-
vatahro j a. rjinne tänne läntätyt
pahvit saaviat seinän näyttäinään
siltä, kuin se miettisi lentoon
Iähtöä tai olisi,nuuten hermos-tunut. i',iissä ovat yliopiston
t,a.ictehankinnat? jiirr6itr sietta
;nissä silmät kaipaisivat kuvioi-ta ja värejä, vaan juhlatilojen
re uoäinilIa , vi-eraili j oiden valn-
paiden katseiden a}Ia, mukafiiäs r
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Portaita alas tullessa muistaa
kui-nka puukengiHä voi jalka Ii-ygtä ja saada-mustelnial miten
Srpu kuristaa kurkkua jå on vai_kea hymyillä. Jokaisessa kemok_§essa tulee jgku vastaan, kohot_
,taa katseen äanaatseen aias tu-levan kasvot, vaikka ei tuntisi-
kaan. Vaatteet on haettava sii-hen
iuenneqsä , kuitti j ätetään sille
y*r}a*1ijalle, taukku kaappiinj
Tärkeät kohd.at punaisella- taiviiva alla. Oi äinua, joka ettottele I

Fuhelinkoppi on ainoa koko talos_s3I vaikkä' sylcsyllä kuudennessaoli_jo Egpfu. verluiiina ja inusta
johd.onpää puhelinta vaiten. I,{evietiin sitten pois. i'luovikuplaan
o*..puhuessa taivutettava pää- si-
:?ä" . { a,.veclettävä nartiät- fysy},lr.El siitä }<uitenkaan kovin säfäi-sia puheluja soiteta, jonossa
seuraava yrittää tosin oIIa-truuntelematta, hyppyyttää markko_
i a kouras saan ' j a" iyicii oremäton-ta palaa kurkuäsa..
liuppilan ovea on ved.ettävä hartia_voi:'rin j a vilkaistava sailrallä- o-
1*1.{li, ettei takana tuleva jää
v a-t. t-ln tai- ovi iilene kiinni nenäneclestä tai muuten vaan, tavän-vuoksi.

S. S.

uqK tiflqqtolehoen vå:x! : päätoimiitaj ana,l

s'irj astolehden v§ o päätoim. Ånneli tseräIän id-ea oli antaa ker-ranltin opiskelii oid-en j ulkaista kaikki ne loista"gt 
"r[irornelit ,joita ei errri.en ole vmIäIqqII{. I'tre- ia muut J;il"äiismin kukkasetilmestyvä'b nuinerossa T-B/ 198ö, mit<äti ue "äi;iä*iiippu,.|iaaliskuun alkupäivinä olisi syytä pitää Åttilassa suunnittelu-kokous. Ilmoitustaululle tulee" tarkännus ;iiil;-"i"åi1il--'

''ilkää heittäkö lceväteiivouksessa pöytälaatikkojuttujanne roskiinj

TIETE,PTISTÄ JUIKAISUSANJAA AVI'§TETAAN

UDK haki täksl vuodeksl Suomen Akatemialta avustusta julkaisu-toiminnalleen . 25.1. tuli tältä talrolte ilnoitus r- että Tleteel-
]_inen julkaisusarja on saanut anomansa z1oo markkaa.0lisiko se sittenkin lleteellinen julkaiiusarjäi-nrrr.a pitäisilukea rr€. . .
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4. joulukuuta: ,rVapaan Euroopan» radioaseman henkilökuntaa vastaan tähdätty atten-
taatti paljastettiin viime hetkessä. Joku oli pannut vaarallista atropin-nimistä myrkkyä
yhtiön ruokalan suolakuppeihin, mutta attentaatti paljastui nimettömän puhelinsoiton
ansiosta. Mtinchenissä toimiva radioasema lähettää kommunisminvastaista ohjelmaa ja
uutisia rautaesiripun takaisiin maihin. Kuvassa aseman johtaja E. Hazelhoff.

19. maaliskuuta: Yhdysvaltojen eteläisissä osavaltioissa rotuerottelulla on vielä kiihkeitä
kannattajia ja monilla seuduilla olosuhteet ovat suorastaan pöyristyttäviä mustien kan-
nalta. Saadakseen omakohtaisesti kokea miten neekereitä kohdellaan teksasilainen kir-
jailija John Howard GrifJin antoi lääketieteellisin keinoin muuttaa ihonväriään. Griffi-
nin elämykset värillisenä olivat erittäin epämiellyttäviä ja hän aikoo laatia niistä kirjan.
Vasemmalla neekeriksi muutettu Griffin, oikealla kirjailija kokeensa päätyttyä.
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2. kesiikuuta: Kuohunta latinalaisamerikkalaisessa maailmassa jatkui Kuuban sisällis-
sodan ja Panaman epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeenkin. Nicaraguassa
yritettiin syöstä vallasta presidentti Louis Somoza.Kapinanjohtaja Enrique Farfan taisteli
kahdella rintamalla pienen, vain 400 miestä käsittäneen armeijansa kanssa. Aluksi hä-
nellä oli hiukan menestystä, mutta sitten hän menetti pelin.

28. lokakuuta: Persialainen perhetyttö, 2l-vuoti as Farah Diba kihlautui Iranin shaahin
Mohammed Reza Pahleuin kanssa. Shaahi on aikaisemmin ollut kaksi kertaa aviolii-
tossa. Hänen ensimmäinen puolisonsa oli entisen kuningas Farukin sisar, joka tahjoitti
hänelle tyttären. Toinen puoliso oli Soraja Esfandiari. Kun tämä avioliitto jäi lapset-
tomaksi, shaahin oli erottava.

kokosi Heikki Poroila
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Päirrystämme edelleen maal:tantaisin k1o L4-L5 ja keskiviik-
koisln k1o 10-11 laltoksen kirjastossa
koulutlts- ja tied.ejaosto on koonnut oplntoneuvorulassa luet-
tavaksi koulutuskansiot , j oissa käsit ellään ffirl r sellaisia
osa-alueita kuin kirjastot ja yhteiskunta, k&i-koulutus eri
maissa, laitoksenme historiaa, tutkj.nnonuud.istus, eri maiden
kirjasto järj estelmiit. Kansiossa on mielenkiintoisia artikke-
leita lehdissä vuosien varrella käydystä kirjastokeskustelusta.
Luettavanasi ovat myös Kirjastolehti ja Signum
Tulossa olevia kirjoja (lainataan viikoksi);
Kah1al N[ln 1]ibliografiatoimesta I
Kokkoneni luette]oinnin perusteet
teinl1ä : Iruoko vallntaa. kysyntää
IINF0 tn III osamletlntö
ivlyynnlssä ovat tieteellinen julkaisusarja, Asiasarär KHf*
tiedote ja fsubarjanin rrYleinen kirjastotiederl
Kiikutahan tenttikysymykset aina tentin jäIkeen joko 1IDK:n
ilmoitustaululla olevaan kuoreen tal suoraan oplntoneuvontaan
Palauttakaa yliaikaiset prujut Ja kirjat
Åsiaton oleskelukin opintoneuvonnassa on vallan sallittua
Ja mlkään inhimillinenhän ei oIe meille vierastä...

0pintoneuvojat Elisa ja Marjukka

IUTKIIINONIIUDISTUSTYÖNYiruTSTiI PUUIIUU VÄTUÄ t

iaitoksen llmoitustau1ulla olevaan listaan pitäisi väIttämät;
tä saada nimiä, eräissä kohdissa kun ei ole ainuttakaan.
Nyt olisi mahdolllsuuksla vailnrtt,aa opetukseen, joten äIkaäm-
me jättäl;ö käyttämättåi tilaisuutta h5rväkst t TU-ryhmlä varten
otl materi-aa-l-i a l-okerikoissa laitoksel1a. Ryhmien kokoontu-uoi-
sesta sovitaan / o11 sovittu kutakln ryhmää vetävän opettajan
kanssa. Lisätietoja opettajilta taå UDK:n hallituksen jäseniI-
UA.
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AJANTAPPOLISTA

i"i.rrYiI*f'ntYruÄ

Tainpereen taidemuseo Puutarhank. 54
11 ,2, - Itäval}an nykytaiöe'bta
1"),?, - ir.atelistoa ja aikalaj-sia 1öoo-1foo-luvuilla
Tarapereen nykytaiteen firuseo };alo::iäent .21
1) ,r). . - tsuolal aisen aniinaatioelokuvan tekoa esittelevä näyt-tely
;ärä Ilild.enin museo,:ärliänniemi
f i,2.- .urik linrothi-n näyttely
t'iiirrrii:iii;L;l iii,itir-.rttroJÄ tirviiÄttii 1 ggo

TT lbsen: Peer Gynt 1r.?".
l.,uce: liaupungin kaunein tyttö 4,1.

fTT ],aukovalta: l]avilinnan Iätärit 6.) ,
liiaclitskov: Taminj-kuu 4, 5 .

r.uuten oh j el;nistot sainat kuin syksyllä
Å}lÅtl-teatteri esittää f'sehovin pienoisnäytel;nj-ä itarhu ja
riosj-nta §ampolassa yleensä viikonloppuisin
JV_ näyttelijäkurssi esittää ileatterimontussa Strindbergin
Velko jet vielä 14, ja 15.?. klo 19.1O alkaen

iiii5IIKIir,r.

tarrpereen kaupunginorke steri
1). ja 16.2. l.sinfoniakonEerttio viulusolistina iiannele
Segerstain, ohjelmassa mrfl.,iibelj-uksen viulukonsertto29.2. Orkesterin 5O-vuotisjuhl.akonsertti
J azz-konsertti liampolassa 26.2. klo 19. 0O
Turun kaupunginorkesteri vierailee T, ja 8.1. ohjelmassa
Leethovenia ja Havelia

IIIKUIITAA

Kuva 594. Haju-
kuoppia turilaan tun-
tosarvissa(n. 250 kert.

suur.).

[iistaina J-9.2. on opiskelijoiden
valtakunnaLlinen lilkurntapäivä. Kaik-ki vaan laskiaismäkeen (tai uirnaan) !
Ne, jotka katsellvat taitoluistelun
EM-mlttelöltä kaihoten, voivat har-joitella talto jaan ;nusiikin tahd.issa
Pyynikin luistinradalla ti, to ja
pe k1o l9-2L ja Tamrnelan luistinra-
dalIa ke, su kIo IB. 30*20.30 ( tai
sltten uimaan).

iLCliU'v'L,'.

l.larx-veljesten Fäivä sirlcuksessa 12.-2+.?. C)Iympiassa .lievosensulat 17 .3. Firkassa
Iij-no-rlalatsin lauantainäytöksessä 16.2. idajd.an Tuhkaa j a ti-
manttia, 15.5. [rottan l(atkera herääininen




