


ASIASANA 2t80 7vsk.

Asiasanaa aina moitj-taan, et-
tei siinä ole muuta kuin rie-
naavla ja aggressiivisia jut-
tuja. L{utta kuinka mi-elellään
me kirjoittalsimme vain kar,mil
ta juttuja jos olisi edes jo-
tain aihetta. Tä1Iä laitoksel-
la tapahtuu koko ajan selIai-
sia asloi-ta, jotka vaativat
käsittelyä myös Aslasanan
palstoil1a. On hyvin vaikea
kirjolttaa laitoksemme joh-
tatraa yl1stävää artilekeliarrlehtoriskandaalistaft, kos-
ka mielestämrne l,f,arjatta Okko
on toirninut väärin. Toinen
m*l:doton palkka yllstävä.lle
jutulle on kertomus siitä
]<uinka Kalervo Järvelin hyl-
käsi prosenj-naariesit e1män.
Perusteet olivat ihrneelliset
j a taas kerra,n sairnme iruulla,
ettelnme o1e ps"teviä sanorflaan
tal kirjoittamaan mltään en-
ncnlcuin me i1lä on mai st erin
t itt e1i .
fämä kaikki tietenkin mitä
suurirmalla ystävyyd-eIlä t
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PUHEENJOHTAJAN
Tuijo Sonkkito

PALSTA:
3

u iime keskiviiklcona pu*lelta-
päivin o1i tiii(: n hall j-tus mat-
kaIla "ittilan kuuåenteen lrer-
rokseen pitämään kokousta.r"äiviteltiin ajan ja rEihan vä-
tryyttä suhteessa kalcnterin
iI-;ioi ti aiäaan pälvä*räärään.
raljon muustakin oli puhe: a-
suntoirakeilius'Uen j ättöpäivä
lähenee, vielä Iähernpänä ovat
iltamat, kesätyöpaikan ruinaa-
r;rinen, tentiisirkus , pääs iäi-
set sun muut. Joku loihe lau-
sumaan kevään tulosta:

§iitä sen vii-melstää.n hu.o-
maa, kun bussipysäkillä odot-
telijat nostavat nenänsä koh-
ti aurinicoa autuaasti iiymyil-
len tai kun naapurin emäntä
ripustaa vaatekaappj-nsa sisäI-
Iön parvekkeelle liehum&an.
.i:sityslistalla oli ilmoj-tus-
asioita, konferenssipykäIä,
kulttiruri oms.na kohtell.aan ja
muut esille tulevar asiat.
rutkinnonuud,istus on nostet-
tu n"urkkakaerpin pääIle sj-ksi
kunnes:nuut siivoukset on teh-ty. t'iiettiköön siellä itsek-
seen, mi-ssä tuli hypättyä
opintoviikko-o j asta koulutus-
oh j el- rna-allikkoon.
TaT:n ylioppllaskunta muistaa
suojattejaan ainejärj estöjä
j olra viikko nipulla klrj eitä.
On talousarviotao kokouskut-
sua, tiedotusta. . .I{yt puuha-
taa.n opintotukikampan j &ä r kir-
jakahvilaa r pytsdetään osallis-
tu.nis'ba , j-d.eoita , tukea. iiailc-kiln emine pysty, vai-kka haluai-
sirnrnekin i on omia juoksevia
asioita, tenttejä, muita me-
noja. i,iut"ua jokainen ottaa
kuitenkin huolehtiakseen mu-
rusen kokouskakusta jakaak-
seen siitä seuras.valla vlikol-
la ';iuiIle hallituksen jäsenil-
le.

i'iarraskuun konf erenss r on viel-ätaloucielllsissa vaikeuks iu*ä ,ainaj.nen resurssipula ilfld;'
§en selän takaa härjutttu;--
koko suunnitelmaa j a vars j_n_
kin mielialcja. o:aLoituksen
!ä"jestyminen riippuu nyt ope-tusministeriön j a i,otr;ois.,.,*isen
kulttuurirahas'bon suoöeuoesta.
'J astaus tosin saad.aan vasta if -;neisesti alkukesästä.
i(ultttruri tahtoo näin kevätpuo_
1"11+ jääd.ä muid.en as j-oid"err' ;iaI-koihln. $iihen vaaclittaisiin
aivan erity.yppistä j-nnostusta
kuin vaikkapa opintotukikampan-
ig.an. Vaikuttaa myös siltär'et-t§ ten'bt ikaute en ire skitr,r,*ine*pikernrninkin hil j entää kuin ni-ristää }irrlttuuriaktiivi-suutta .rihän ni-j_n väIrtärnättä pitåiäi
o11a .

Kuaa zag, l.ordien huoueen istunto Edvard I:n aikana.
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Proseminaari on se osa euiltua,josta on kaj-kkein niukirnmin
tietoe etukäteen, eihän siitä
oIe kuin lyhyt maininta kurssi-
vaati-muksissa. $eminaarii-n sii-s
inennään, mutta miksi? tässä
valheessa kai-voin esiin Hykysuo-
rnen sivistyssanakirjan ja vilkai-sin, mitä tuo seminaari - oikein
mahiaa olIa. §iel]ä sanottiin:

seminaag! yliopistollinen t.rnuffi-ffif,e ä t t i ä 1 uont o ine n(harjoj-tus)kurssi, jolta pid.etäänja arvostellaan esitelmiäl kes-
kustelutilaisuuksien sarj a.(tat. s6minå' rium, taimitarha)
TBo, plo- nyt sitten on jotakin
ed-elIä olevaa tai ed.eltåvää.
Voisj-ko siis pääte11ä, et'[ä pro-
serninaeriin mennään harjoitte-
lemaan tieteellisen tutkielman
teiroa ja sen arvostelua? l{yl1ä
kai , j os nykyaj an yliopi_stässa
vielä pätevät aiemii:at bäännöt(91te voi tietysti epäillä syväs-ti) . .rrntäs sitten kuä on kysä

harjoitielustai voidaanko har-joittelun tulosta, tässä tapauk-
sessa esitelmää, hylätä ikään
kuin tf harj oituksen vuoksi- tr ?

IiirS asto tie te en cum l aud.e on
alusta loppuun harjoj-tuksia toi-
§ensa perään. iuioni€isa niistä
tehd.ään myös esitelmäntyyppisiä
alustuksia, joita esitellään
pienryhmissä. l{uo alustukset
viemärialan lehd.istä, d.ieetti-
tietokirj oista, },ra}le ruhistaja kuurppaneista va.§taavat se-
ininaariesitelniän tavoitetta 

okirjallisen ja suullisen esi-
tystaid"on kchentarnista. Jos
esitelmässä on sen lisäksi
annos tervettä j ärkeäkin niu-
kgna., niin mitä ranEaistavaa
sii-nä niuka on'l Årvoåtelu-käsi-
te ei harj oittelun kohd.a1la
ole lainkaan paikallaan, vaanolisi puhut Lava arvj-oinnista.

C*'id>Å4

HI§SI ME]DAN,

JOKA OIJET KUUDENNESSA KERNOKSE§§A,

AN}IA MEII,TE TÄWÄ PÄTVÄNÄ

SE §UURI ILO,
ETTÄ JOKU ON SUTKENUI OVESI

JA, HI§SI MEIDAN,

TASKEUDU AIAS MEIDÄ}I I,UOKSEI/['{E

PAINAE§ §Al'{ii'lE NAPPIA

JA, HI§§I MHIDÄN,

VIE I{EIDÄI YIÖS t
'', HlsSl

HENKILÖÄ
TAI

Kaheli Kipran
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VAKAVA ENNAKKOTAPAUS

Pro s eminaari on opetust i1.ar:ne , § en t arko i-
tuksena on

1. (Xirjasto)tieteelliseen työprosessiin
perehdyttäminen. Mahd.ollisesti tulevan
pro gradu -tutkielman aiheen etsintä,

2. Kirjallisen esitystavan harjoittelu.
3. Suullisen esitystavan harjoittelu.
Per jantaina 14, 3. pidetyssä prosemlnaaris-
sa hylättiin lcirjastonhoitajan a"semaa ja
kirjastolaitoksen tavoitteita kä,sittelevä
esitelmä yksipuolj-suuden perusteell.a." Iru-
lnr sinänsä oli vetäjän kritiikissään käyt*
tämät sanarrlräänteet ja suorastaan herjaa-
vat kar:nanotot sekä suunnaton saj-varteIu,
j otka saivat o sanotta j at havahtumaan sii-
hen, mistä oikein o1i kyse. Proseminaari-
työn tekijä sai ryun, trnrulla esittäneensät']<atteettomia väitteitärf r rakentaneensa
"pilvilinno ja" ja käyltäneensä Iähteinä
"paikallisia tähtiäf' ( "Iaj-toksen kakaroi-
den kirjoitukset ka,tsotaan yliruiäksl auk-
toriteetiksi" ) . Vetäjä oli sanonut suo-
raaä, että f'henkilöt, jotlca eivät vielä
o1e valmistuneet ].aitokselta, eiveit o].e
päteviät'. Prlutteita o1i erityisesti 1äh-
teiden käytössä ja pilkkuja.kin puuttui
monissa lauseissa. . ,Vetäiä näytti 'u.noh-
taneerrr että kyseessä on opetustil.anne
eikä oplr:näytteen tarkastaminen. fapah-
tuman julkituonnissa ei o1e kyse siitii,
etteikö esitelmässåi olisi puutteita, vaa^rr
asia on periaatteellinen ja vaatii selven-
ny stä.
Jä1 j e ssä seuraavat l-ausunnot selvittänevät
asian luonnetta. fässä ei o]e tukeucluttu
oman eikä rnuiden laitosten kakaroihin,
vaan. puheenvuorou. käyttävät YI, fuu.la Laak-
sovirta ja YI Veikko Pieti1ä, La.aksovir-
ta on vastikään saenut kasaaxr yht,lisen-
siaatti-tutkinnon kirjastotieteessä ia ln-
formatitkassa ja on tällä hetke1.lä alal-
lamme alnoa 1j-sensiaatti , j o].la on yhteis-
krmtatieteellinen tau-stalcoulutus. Pietilä
on o11ut \ruosia Yhteislcr.tntatieteiden tut-
kimuslaitoksella yhteiskuntatieteid en me-
todologian vt. professorina.

äullnr0ntrn €uu
rceäbsrrJniZurbcrl

er feouonum.

Pannabullan päållyslehti.

Kuva 1l]5. Humalavieras viholai-
seen kietoutuneena.
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r,ausunt o Juhani rratkko j an proseminaari-esttermästä nKirlastonholt*-
jan roolt Ja kirJastolaitokeen tavoltteet" 14.3.80
Juhani r,ai4!o i a poht l l pro senlnaarL e slt eLnitssäå{n kir j astonhoita j arrrooLla. ja kirJastolattoksen tavoitteita. Ilärren esitystäiin luklås-sarri minä puolestant pohdllskelin proseninaariesttelnän rooIla Japrosemlnaarin tavoitteita. Mielessä kysynys oliko syytä hyl"ätå
esiteLmä Ja vaatJ-a sen uutlelLeenkirjoltusta.
semlnaarin ohJaaJa-1-la on varrnast i oIlut nieLessäiin tämäx seminaa-rin.-tavoittegt !a ne, minlmlvaatimukset, jotka esltelmiin on täytet-tävä. Työn tä.ytyy oI1a Jotenkin täysin semj.naarin ohJaajan 'äor-mistonr vastainen, sil}ä en oLe koskaan aikaisemmin kuuttut pro-
geminaarie sit elmiä hyIättävän yht e iekunt at iet eis sä enkä rmri s sakaantieteissä. Ehkä siksil että kysynJfksessä on tieteellinen ohjaus-tilanne alkioasteella; ei kukkapurkin kaatamlnen ennen siemenenitämistä tunnu kovin tehokkaalta opetusmetoctitta.
Itse edlellyttäisin proseminaarieeiteLnä1tä vlittä asiaa
- omintaleisuutta
- luovaa ajattelua
- tieteen sisetisten normlen noutlattamista
- aiheen opiskelua
- selkeää kirJoittamista.
Tieteen sisäisten normien nouilattanl"nen on työssä ormistunut koh-tuul1i se st 1 .

Työ on selkeästi rakennettu, joekin työn ninrl olisi vo inut olIapelkästäiin kirJastonhoitaJan roolj_. fätä roolla on loogisesti ja
johdonmukaisesti tarkasteLtu tavoitea jatte3-usta 1ähtien. Kir j oit-taja on tarkast e11ut: kirJaetolaltoksen tavoitteita yleensä, liou-lutuksesta lii)lteviä tavoitteita, kir jastonhoitaJan yrrteisturmat-
lisen roolin asetta.nia tehtäviä ja amma.tt i Järj estö j än vaikutustakir j ast onlr.o it a J an roolin muodostukseen.
KirJoittaja on se]-keästi sanonut mistä lähdekir jallisuudesta käsin
h?in on esiteLnäänsä tehnyt.
liihdekir jal-1lsuus ol-lsi voinut ol1a laajempi ja monipuo1-isempi.
[åimä on 1ähes ainoa krii.ttinen kohta esitelmässä. !öisaalta-kun
kysynyksessä on cI-oplskel-u eikä vielä laudaturtaso, ei tiimä sup-
peus minusta vielä mitätin työn hylkäämistä edeLlytä.
fyössä on monia omintaketsia oivaL1uksia Ja tätä pidiinkin työn va.h-
vimpana puolena. Sa,no ln kuin työn luovuutta. [y6ssä on poimittu
esj.lle monia kirjastonhoital an roolikeskustelussa vähäI1 e tai ole-
mattomaLle tarkastel.ulJ.e jääneitä asioita kuten kaupallisuuden ja
kirjerstom. suJ:detta, peruspalveJ-u jen merkitystä, ammat in ja tietåen
yhdtistämistä opetuksessa ja kirjaston morkitystä koko yhteislnmnal-
lisena instituutiona elkä vain käyttä j ien instituutiona.
Kirjoittajalla on omia näkemyksiä ja tietenkin voisl pohtia, saako
esitelmässä sanoa "minä o1-en sitä mieltärt. Monet ohjäajat tä11ale-ta tarkåstelua karttavat. Oma käsitykseni on, et'b ei - tiåteellinenajattelu unrusta ajattelusta tässä poikkea. Vaikka kuinka passii-
viunrod.osea :kir j oittaa, täytyyhåin materiaalista, a j atuksistä j a nä-
kemyksistä omanca turueistaa, /

+1he9n tu$temus työssä on proseminaariesitelmäksi hyvit. Minuailahdutti erityisesti, että tekiJä on seuraxrnut viimealkaista ai-
heen pohd.intaa ja rakent arrut esitermH"resä ajarrkohtaista keskusteluareferoiden. 0piskelijan on tunnettava paitsi klassikot tietysti
myös aikansa, ja tässä on valittu jälkimmäinen tarkastelutapa (kyl.-
Iäkin ed e].lisen kusta^ru:rukse]-la) .
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{irJoittaminen on selkeää ja osin poleemistalcin. uskon, että täl-
1ä. kirJolttami stav+1.la on keskusteLua proseminaarissa sfntyr\yt. Jatätä keskugtelua pittän itse kaikkein tårkeimpificä opetukåen miiotona.
S-e 9n valkea Ja vaat iva opettaJallekln. SanäIuhan- on niin paljonyksinkertalsempaa j a ä1y11 isest i näivettävää.
Työ on mi.nusta keskirrkertainen. Joiltaln osin hyvä, ioirtain osin
heikko , . niinkuin proseminaariesitelnät tuppaavat" otämäa"n. Mitäåinerityistä kurjuutta työssä en nähnyt, j ontä perrrsteella se olisipitänyt hyIätä.

fuu].a H. Laaksovirta
Yht.1is.

I"inua on pyydetty rausunaan käsitykseni Juhani Laikkojan proseninaa-
.iesiLelmästä "Kirjastonhoitajan rocli ja kirj irs t olait oks eri tavoit-
teet, - erityisest,i siitä, onko se tieteelLiseltä tasortaarl niin
heikko ettii se on ollut syyt.i irylätä. Ilinåi
Lä, millaisin kriteereiri kirjastot,ieteessä

en tcclel]akaan tieciä si-
,ia infornatiikas sa pro-

s eminaari es it er-miä arvioi<laan, enlrä nyöskään sitä, mikä nimenomai-
nen tavoite pros eminaar.i es it el-mi Llä kyseisessä cppi-aineessa on. _

Laikkojan esitelmä orr pikemminkin asioita probiematisoiva ja on6eL-
nia esiinnostava työ kuin tieteeflinen siitä mielessä, että siinä
Fyrittäisiin tematisoimaan määrättyä kysymystä tutkimuks en koht eek-
si puhumattakaan siitii että siinä pyrittäisiin selittämäärr jotain
ilmiötä tai tekemään selr.aista käsi.tettäväksi. - Tieteellisy:/s räh-
tee liikkeelle kyvyståi. problematisoida asioita ja nostaa esiin on-
gelmia; ennen muuta kyvystii riähclä ongelmalliseksi ja askarruttavak_
si jokin aiemmin it s es täänse lvyyt enä pidetty seikka. I,rielestäni
Laikkojan esiter.mä1r,ä on tässå suhteessa ser-viä ansioiLa. Hitään
sell-a.ista läpikäyvää vir'heelrisyyttri en työssä havainnut, ionka pe-
rusteell-a se pitäi.si hyrätä - err"eivät kriteerit sitten kirjastotie-
iees§ä ja in f or,:ratiikas s a sit,terr or.e cum r-aude -tasoa ajatelr.en ia-
vat t onian vaativat.

Tanrp eree 1la. n.ia,xli s icuun zl " p i.Li värrå.I li g 0

./ /z 
- 

,.,1

tMefkko Fieliiä
./

llrtei's L:unt atieteen r:retodcrogian vs . prof .
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7A- PROSENTTINEN LEHTORI

MilIä mieIln aloitit uuden
työ sL ?

Epäpätevänä hätäaputyöIäi se-
nä"

Mitä opetusta Slnulle kuuluu
?

I*linu1le kuuluu tenttien vB§-
taanotto, tLedonlähtelden
tuntenus sekä prosemlnaarl.
Mlnulle elvät kuulu ki.r jal-
lieuuden tuntemuksen harjoi-
tukset elkä klrjastohallin-
non luennot. Ne hoitaa Kar-
hunmaan Mai Ja.

I,lielipi tees j- koulutusoh _i eI-

Entl senä koulutusoh jelman
suunnittelljana Joskus kauan
sltten aJattelln, että gil-
tä tuIlei tolsenlainen. Iä-
hän nyt on päästy. Ei pldä
? Jatella, että se on nytkerralla valmls homma, 

- sitä
on tllaisuus kehlttää joka

vuo sL " E1rt usko , että laitok-
sella kukaan on silhen tyy-
tyvälnen " X,aikklen mleles-
tä sitä on muutettava. Itse
olen myös sitä mieltä. Xou-
lutuso h Jelnnan muuttamlnen
on hyvln tarpeellista.

e

erpä tuota tledä. Fllnun mie-
I-estäni kl.r Jastonho lta j i11e
on klrjastotyön slsäUöI1i-
eet aslat pal Jon tärkeänplä
oppla kuln Jotlnrt muodoll1-
set atk-selkat. &t osaa s&-
noa, mlkä olisi olkea määrä.
Annan opetusta niissä pult-
telssa kuin on annettukin,
annan sltten mlnkä annan.
fulen pttiimäåin itse F€rus-
kurssln ensl syksynä, pldiin
§en lreppäsen- Kerolan-Järv1-
§en kirJan pohJalta. Sen vol
lukea Ja tulla tenttlin, Josel Jakea kuunnella luentoa.
KlrJan alnelstoon tulee hy-
vln vähän 11sää.

AIF on ,tlrloesa klrJaetolhln.
Iillkä on näkenylseei asla.sta?

^t" 
-"*" klrjastolhin väulåB-

tlf slitä tulee olemaan lloa
sekä haittaa. Tolsaalta on
niln, että se tulee valkutta-
maan enslmmälseksi kalkklin
rutllnltöihln Ja Jos ne vol-
daan tehdä koneella, niln mi-
nun mlelestänl nllden silrto
koneelle on hyvä asia r r€ el-
vät o1e thmlselle sopivia
töltä, jos ne ovat hyvin u€-
kaantsla Ja yksitolkkolsLa.
folnen puolt asiassa on sG r
Jonka minäkin hyvln tledoetan,
että ÅTtr alheuttaa työl}lsyys-
valkeuksia. Jos ei nlln, että
pannaan lappu luukulle ja än-
netaan posa käteen : t6esa oD r
käve1e uIos, töltä el ole,
nlin ainakin s111ä tavalla,
että perustetaan vähemmän
uuela työpaikko Ja ala1Je.

Mlten Slnä Jär.1estälslt
ell . los
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Olet eaanut apurah&n. ltlitä

teen llsenslaattityötä ti.e-
to Jenkäeittelyopl ssa alhe€B-
ta nRelaatlonalllln perustu-
vassa tledonhall inta jär jes-
telnässä tapahtuva kyeelyn
optlmolntlfr. Ylsalselta
näyttää. §llhen se raha
roen€ e . Kir jasto tte te en tal
klrJasto-opin lannalta,
nilnkuln mihä tavallisestl
sanon, tällä el oIe kuln
välinearvo. Se on tietojen-
käslttelyoppla. SiIIä åpurår
halla tässä Jonkun kuukau-
den eIää Ja sen jälkeen tai
keeken tal ennen on vuorossa
asevelvolllsuuden suorltta-
minen.

Mlten koet laitoksemme rG-

KyIlä tässä lehtoraatissa
yhdelle thmiselle tekemlstä
rllt tää. Ope tusvelvolll suus
on nlln suuri, että var§ln-
kln slIIoin kun joutuu teke-
mään ensimmälstä kertaa,
nlin kyl1ä saa tehdä pyöreä-
tä päivää. Minulla on nyt
7O Yo opetuksesta Ja kyI1ä
nlnä sllhen koko viikon
teen töltä. On truomattava,
että tässä et kuitenkaan ole
hommlsta kalkkein keljuin
mukana, luento j en valmlste-
lu. Se on tosi työIästä.
Yhtä puhuttua tuntia kohti
täytyy olIa taustatyötä vä-
hlntään nelJä tuntiar vå1k-
ka asla ollsl melko tuttu-
k1n, saati sltten, jos jou-
tuu ottamaan selvää Josta-kin alvan uudeeta aslasta.
Sltä el edes kannata laskea,
pltkään menee. Jos mj.nä o11-
sin lehtori.na laitoksella
yuoslkausla, nlln ninä tol-
volsln saavanl homman pyö-
rlmään nlin että partn
kurssln uudlstamlnen lukur ',

vuodessa riittälsi, kehit-
telisln niitä hllJakseen

lolvonrettä kun pääsen ås€-
velvolllsuudesta eroon r voi-
Fln jäädä ylloplstolle työs-
kentelemään. Olen kiinnobtu-
nut tutklmuksen tekemlsestä.
Vol oIla, että halut tutkl-jaksi ovat suuremnat kuin
kyvyt, mutta tolvotaan, että
kyvyt rllttää. Yol oIIa r €t-tä tulee nl1n pahastl takktln
gtp täytyy lähteä, mutt oke1,k;r]Iä mlnä pär jäEin käytåinnö§-'
säki-n.

Ja mulden antaisln mennä
suunnllleen entlse11ä pai-
nollaan, täytyyhtin nlihinkln
alna valnlstautua, mutta
Jo s pirJiilsl nuuttamatta.
Niln että Jäisl alkaa tehdäjotakln, .'los sitä nyt tutkl-
mukseksl §'anoisi.

l,Iltä ltse aiot tulevaisuu-
dessa tehdä?

J.Piuklnrla & J.Tammilehto
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TUTKINNONTAANTUMUS

Tutkinnonuudistus on nyt sii-
nä vaiheessa, että yksittäis-
ten koulutusohjelmlenkln si-
säItö on suurinpilriein sel-
vå. ltudessa tutkinnossa sivu-
vastuuainelden oslttls tu166-.-:'i-.._-
vähenemää

näyffia olevan pikernmin y-
Ie I ssivistyrs en parantaminen,
sen sijaart, että ne auttaisi-
vat ymnrärtämäii,n entistä pä-
remmln ja sijolttamaan oikei-
siin yhteyksiinsä päävastuu-
aineessa hankittuja tietoia
ja taltoja. Sivuvastuuaineen
si.r',rentäviä opinto j a ei tutkin-
toon me.hdu. ja aineopintojakin
vähemmän kuin vanhaan tutkin-
toon, 1isäksi llmeisesti jois-
sakin aineissa sivuaineopiske-
lijoiden aj.neopinnot ovat sup*
peampia kuin pääaineopiskeli-
joid.en.
Tämä on. erityisen harmillista
cnaa tieteenalaaiume atratel1en,
joka on muita soveltava ja o-
petustarnme ajatellen, joka on
perin käytäntöön painottunutta.
Koulutusohj elmassemme näyt tliäi
ic i g;i-19!-p.! e.F.ni i E 3g-g§ggp*e lrjå-
sestään lisäär*f,vän. Kyse ej-
ffiffia, että
yliopistossa tulisi vaalia
t led että. Yliopist osta pitäi-
si lähteä kä;1tännön työhön ih-
misiä joilla on se]<ä kykyä et-
tä halua suhtautua työhön
kriittisestl ja kehittää alc-
t iivisesti kirjastolaltosta.
Informat iikan opetusta ei tut-
kintoon sisälly. Ilmei-sesti
tulevalsuud.e ssa kaikki inf or*
maatikot tul1 aan kouluttamaan
jossain mr.rualla kuin Tampe-
reen ylioplstossEL.
Ko ulutusohj elman sggpg!åjg-luun ovat _I3-työ#rhr,åit ttsI-

-ffieseenel'offi-
ffinää voltu vaikuttaa. Opinto-
läkffi-n ;äiffiJ?Iffitromäarat
olivat valmiiksi jaettu, eikä

niitä käyrryt muutta.lninen" Ko-
ko suunnlttelu on ollut iok-
seenkin turhauttavaa näPPY1ä -
hommaa, painotuskertoimilla
ja sivumäärllIä leikkimistä.
Toivottavasti kyse on alkukan-
keudesta. Ylipäätään koulutus-
ohjelman suunnittelu tapahtuu
lkäänkuin väärinpä:-n. Sen si-
jaan, että mietittäisiin mitä
opintojaksojen tulisi sisäl-
tää, jeellaan 160 opintovii-
kosta opintojaksollle oma o-
sansa ja katsotaan, että mil-
lrihän sen täyttäisi . Opint o-
viikko käsitettä on tulkittu
perin orjall-isesti, esim. kir-
jo j en mahtuminen opinto jaksoi-
hin on laskettu just elkä mel--
ke in.
Uusi tutkinto on erinomaisen
j äyktlä syst e emi j a kokonei suu-
t ena vaikea , kalkki vai]<ut t a,-'r.

kaikkeen. Sen kehittäminen
jatkossa on varmasti hanicalB.a,.
Ilrityistä huomiota tulisi
klinnittää luentosarjo jen ja
harj oitusten sisältöön. Armo-
ton mutia olkeud.enmukainen
kritiikki, jo;ra rnerkitsee myös
konkre ett i st en ke hit ys e hd.o t us-
ten tekemistä, voi pitää kou-
lutusohj elmamme mielekkään
puo 1 elIa

tu-työryhmien opiskeli j a-
j äs enet

Vaaka.
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LEHTORISKANDAALI
JA KLTI}TK{S SITIEN TÄVTTJLiiUT

Jo viime rnroclen Aslasanassa (5/79) toivotettiin laitok-
sellemme tervetulleiksi uudet lehtorit; - mutta missä he
nyt ovat? foisessa virassa jatkuu edelleen sijaisuus ja
toiseen saatiin kaksi osapäiväsijaista. f,aitokseme eIää
totisesti epävakaista aikaal

UDK:n odotukset lehtori-vallnnassa eivät olIeet turhia ja
perättömiä - tapahtul vain jotai.n ikävää, suoraa;n sanoen
skandaali. {[ästä johtuen haklja Marla Winan onkin tehnyt
lehtoriratkaisusta valituksen. Ioivottavasti saamme rat-
kaisuurl korjauksen. §yrj intätapauksessa emme tietenkään
voi suhtautua asi.aan välinpitämättömästi, ikäåturlcu.in inhL
millinen todelllsuus rajoittulsi vain omaan itseemne ja
håilytys volsi tapahtua vain, jos ja vasta kun ltse henkL
lökohtaisesta joudurnme uhreiksl . Tapahtuma on 1lsåiJ<si sa
nut hälyttävåin ulottuvuuden toiseksi osapäiväsi-jaiseksi
valitun K. Järvelinin aliupseerihenkisistä slmputusot-
teista proseminaarissa (tcs. toisaalta lehd essä),.

UDK:N IINJA

UDK on varhain ja monesta syystä ktinnittänyt hrromiota lehtorien
valint aat).. gpis[elijat joutuvat eniten kärsimään vakinaisen hen-
ki1ölcunnan piutt eesta. Lehtoreilla on kesketnen vastuu ope-iukses-
t; jt virat ovat pysyviä. Opiskelljat ovatkin painottaneet tie-
teeliisten kriteeriän ensisiJaisuutta valj.nnassa, iotta palslmme
Iaitokselle thmlslä, jotka tcykenevät kohtaamaan uusia tilantelta
ja harrastamaan tieteåttistä tutklmusta opetustoimensa ohess&o

IIDK orl edellyttåinyt myös avointa ja perinpo}iaista argumentaatio-
ta valinnan tueksi, fämän Ja eclellä tode'i;tujen ].ti1r'i;ökoiIi;ien !)uro-
lesta UDK puhui viime syksynä jo ennen vallntaprosessin a1kua.
Asiaa käsiteltiin yhdessa opettajien kanssa laitoskokouJrses§a, _
.-ia uDK osoitti myöä kannanoton suoraan opettajien kokoukselle 2I.
il. rg7g (rslasanä 5/79, s , 23 ) .

VIRAT AI]KI

LokaJrur:n alussa laitoksen kaksi ensimmäistä kirjastotieteen ja
informatiikan yp. lehtoraattiar ES. trKarstuntt ia ttVeilahdenrt leh-
toraatit jultsiättiin haettaviksi. Ensimmäiseen hakl kolme henki-
1öä ja tolseen samat kolme sekä kolme muuta, yhteensä krrusi hen-
- r r rr&

Kl- IOB o

Asetuksen (64o/L974) mukaan näiden lehtoraattien ylgigiin-keIp9i:
suusehtoihin kuuluu lisensiaatti- tai vast aava tutkinto. Jos tätä
ehtoa ei väia" täyttää , edellytetään virkaan nimitettäväliä yiem-
pää korkeakoulutuikintoa Ja erinomaista perehtyneisyyttä opetus-
aLaaxt säädös sisältää myäs varauksen, 3önka mtrkaan virkaan-nimi-
t ettäviia iuir e olla käytännöllisesti ierehtynyt opetus a].aan, miI-
loin se katsot aart tarpeelllseksi.
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TAPAHTUIfIAT PÄ}IKINJIMTUONE S §A

Iiakuaika päåittyi 5.11.1.979. Drsimäise11ä kienrokselra karsiutr:...i--vat hat<lJ at EkhoLe Je Holopainen, ensinnaialttu perxruttaea hake-ruks€nsa ja. t-oinen koeluentonsa tultua laitosneuvästossa 4.L2. w-lätyksi otgikkoa vastaanattoma^na Ja alan penrskäsi{tei;tö; osaLtävirheell-isenä. Ekholm ori ainoa håIi;a, ;öka ori suoriitarut rau-daturln klrjastotleteessä ja informaiiikässa. Holopaineu orr ai-noa lisenslaatti (tI) halcljoisen Joulcossa.

fotselle kierrokseLle Jäivät Kanlcaanrinta alnoana jäJ.JeIle Jäiiaee-nä hakljana ensirunäiseen virkaan, Ja f,ankaanrinta, -KaiJalaiåen,
Ri-ekkinen Ja lvima.n hakiJoina toiseån virkaa.n. uor'kerää1 tiedoihakiJoista, vertaili niltä, ia piiätyl esittii.raåiiin 1. virkaan f,an-kaanrint aa - Ja toiseen vlrkaan trvinanla - jiilkimnäistä nulta seL-västi anslokkaanpana hakljana. (nieaot na[i;olsta ja UlK!n perus_teista ovat Iöydettävissä rnrtden asiaan lnruluvien åokunenttienkera IJDKIn opint oneuvonnast a )

laitosneuvoston kokous 13.12. totesi päätöksessäiin. Kanlcaanriruran
91eyan tlnoa pätevä hakiJa toiseen vi.ikaan uuiden ollessa epäpii-teviä. Yksimielisen päätöksen takana orivat kalkki sirroiseir iai-tosneuvoston varsi.naiset jäsenet: Okko, Kauppi, Karstu Ja SuominenEsitteli J a_ f ortriai sen. päät ö sesltys, J oila mutcaän kaikkl - haki j atolj.sj-vat ofleet epäpätevi.ä, ei säajrui kannatusta.

valintaa oIi pohJustanut Okon laatlma lausunto. Kukaan l-äsnäolIutel o1e ilmaissut eriävä?i kantaansa siihen, elkä kukaan oLe jät-
!ä"yt, ?äätöksestä kirjaLlista erilllepenrstelua. prosessin jättcon
ka"ruralta Okon laatima lausunt o onkin aii6 avaiuasemassa aLnoanapåiätöstä perustelevana atokumenttina.

Ratkaisun tekl ylloptston kansrerl Ar:mas Nieninen nietlttyään asiajonJrtn aikaa_. ifr,n päättt 1?.1.1980 nimittää toiseen, rrysifsh6gari,
virkaan ånneli KankaaJxrinnan.

Ha"kiJa wiman katsol päätöksen kutt enktn pertrstuneen virheelLtseeninformaatiooa. vaLitulcseasaan valtioneuvöstoon 14. 2. 19go hän eeitäpäätöksen kumoamlsta Ja että lränet ninitettäisiln ssåiseen vlr-kaan.

Asiaa käsitel1äåin täILä hetkel].ä opetusmlnisterlössä. ylloplstorta
pyydettyä lausuntoa valmistelee kanslerl Nternlnen.

§KANDAAIIN YDIN

Muodollisestl asia on sujuriut loi}risen moltteettomastl. Laitos-
neuvoston .pg{Iäkirja kertoo keskustelun jälkeen tehdystä yksimie-lisestä päätöksestä. Mainitulla 0kon lauåunnolla on vain äe sta-
!*! , että esittelija oll pyytåinyt tätä laatimaan sen laltoksen
iol!atrarL ominaisuudessg, ia se 1ähetettlin laitosneuvoston jäse-ni1le kokouskutsun mukana.

lausunto on B-sirnrinen ia näer:näisen perusteellinen. Varsinainen
skandaali pal jastuukin vain lausunnon huoIelIiselIa lukemisella ./

ia tled.o11lr, ioita ulkopucllselta ei voi edellyttää. Maria Wiman
osoLttaa 16-sivuisessa valitusasiakirjassa€rr., että lausuntoon ei
sisä11y kaikkea olennaista tietoa ja että hakijoiden vertailu onvinoutunutta. lausr:nnossa peitellään Wimanin ånsioi-ta, osj.n nii-.tä j opa ilu:eohtamallat' tai väärlst elemäI1ä. Toisaalta iausr.mno ssa
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viran toimenkuva on måiäritelty virheellisesti ia tarkoitqksen-
mukaisestl, vastoin parempaa tiet ads rnrnr vähåittelemäIlä tieteel-
lisyyden kriteeriä vallnnassa.

Kun trYiman esittää nimeämistään kyseiseen virkaan, hän ei perus-tele tätä peittoamalla kllpailijoitaan, vaan osoittaa nimänomaan
gm?n pätevyytensä. Asiakirja ei pakota uuteen vertaj-Iur.rn yksis-
tään tässä suhteessa. Se valottaa vlran toimenkuvaa niin, että
myös muiden ansiot ja puutteet olisi punnittava uudestaan. Asia-klrjasta käy selväksi, että Wiman on hakijoista niin tieteelli-
sestl kuin käytännöllisestlkin pätevöityneln, ja varsinkin tie-teellisesti ainoa varteenotettava hakija. Skandaalln yd.in onkinslinä, että tämä on pyritty täydellisestl peittänään Okon lausun-
no ssa.

HÄKIJOIDEN VERTAIf,U

Pttäydyn seuraavassa aivan oleranalsimpiin asioihin, ja käytän pe-
ruslähteenäni Maria Wimanj.n valitusasiakirjaa ( jota on siis Iuät-
tavissa kokonaisuudessaa^n oplntoneuvonnassa) .

Iraustmnossa ei vertailla ehd.okkaita tasavertaisesti, ts. samoillakrlteereillä. Erltyisesti lYlmanin kohtaloksi tulee jäädä peila-
tuksi muihln nähd.en vain puutteellislksi oletettujen omlnaisuuk-
siensa suhteen. Tämä on silmänkääntötemppujen lähtökohta.

URAI(EHITYI(SESTÄ

Okko kehittelee esitystään erityisen painokkaasti urakehitysten
vertailun avulIa. Kun Kankaanrinnan ja Karjalalsen urakehitys otl
kyseessär or Okko ottanut selvi1Ie, että tapahtunelsiin katkeaml-
siin tai hltauteen on saattanut vaikuttaa puolisoiden uran ensi-
si j aisuus . Vastaatraa naisellista solid.aarlsuutta hFin el suo 'tri-manlI1e, jonka avioliitto jää lausunnossa maininnatta. 011si so-pinut iättää mainitsematta muidenkin kohdalIa, siI1ä opiskelljoil-la ei saj-si maksattaa tämän tai tuon aviomi.ehen painolästia,
Wimartln osalta 0kko tot ea"a tämän uran johtaneen I'valtiotieteelli-
sestä tiedekuntakirjastosta Teknillisen korkeakoulun slaviea-
toimir:nan kautta Suomen Akatemian halllntovirastoonrt ja että 'rhä-nen kokonaisuralleen luonteenomaista on siirtyrainen yhä kapea-
alaisempaatl erlkoiskirjastoon suppean asiakaskunnan. . . lnformaati-koksirt. YViman joutuu osoittamaan, että urakehityksestä on jäänyt
useita tehtäviä huomj-oimatta ja palvelualkaa laskernatta. Hån
osoittaa tehtäviensä laaja-alalstumisen ja vaatimustason kasvun.

Pitkän oikaisun päätteeksi Wiman tiivistää valltuksensa lopussa 3

"Työssäni §uomen Akatemiassa olen joutunut sellaisten tehtävlen
eteen, jotka lilttyvät tieteelliseen j-nformaatiopolltiikkaan osa-
na valtakunnallista tied.epolitilkkaa. §amoin työskentelyyni Tie-
teelllsell informoinnin n.euvoston tutkimussihteerinä edellytti
maamme kiriastolaitoksen tuntemusta. Irisäksi ser että Suomen ja
muid.en Iäntisen Euroopan maid en sekä Yhd.ysvalto j en kir jasto- ja
informaatiopalveluolo j en sekä kirjastotleteen ja lnformatlikan Ii-
säksi ttmnen myös Neuvostoliiton ja muiöen sosialististen maiden
alar- kehitystä venäjän kielen taiioni ansiostar oo käsittääfseni
pelkästään näkökulmaa laaj ent avaa ja monlpuolistavaa.'r

T IETEENAIAN TT]NTEI,ruKSESTA

Irausunnossa jätetään kokonaan huomiotta 'rYimanin sosiologian pro



U-
g?atlu -työr'r[Leteellisen informaation välitysjärJeste1mät. In-
formaatlokriislstä Ja sen ratkaisuyrltykslstä" (L975), Joka lilt-tyy kirjaetot 1et eeseen ja informat i ikkaan aiheeltaan. Ioisaalta
Winanla sivulaudaturtyö on hyväksytty klrJastotieteen ja lnforma-
tlika,n laltoksella 1978.

Okko klr jaa flimanin runsaslukuisen art ikkelituotannon perrrst eeIlaItreferolJaksi ja keskustelun virlttäJäksttr, vaikka suurl osa ar-
tikkelelsta on llittynyt varsfualseen tutkimustoimlntaan. Muirien
qneioita et Juuri peräänkuuluteta täItä aaralta, vaikka kyseessä
on kirjastotieteen ja Lnformatiikan, el enää kirJasto-opla, leh-
toraa*ti.
Kankaanrinnan tieteeLl-isenä anEiona 0kko nostaa eslin Paasikivi-
bibliografla,n, mutta vähiittelee iVlmanin suurltöigtä ja laaJaa pe-
rehtyneisyyttä atheeseen eclellyttävää, etlellistä LaaJenpaa blbl-to-
grafiaa tieteellisestä lnformaatlosta NeuvostoLiltossa vuosilta
1970-1973.

vrRAN ruÄltnrr rur,vstÄ

Okko palnottaa vl"ran nåärlttelyssä balLlnnolltsta kokemusta suu-
rissa. tieteellislssä klrjaetoissa. Kuten aiemmin on tuotu aLue-
tavastl eslin, Winan kestää vertalLun nulclen hakl Jottlen kansea
tehtävlen laajuuelen, henklIökohtalsesti koetun vartuun, kokonais-
va1taisen hahnottamlsen ym. krlteereilLä. Y1'loplstokirJastossa
Wiman el oIe työskennellyt n1ln kauan kuin hs}ijat Kankaanrlnta
Ja KarJal.atnen, mutta miseä taas on nälclen kolcenue lllimanin halIln-
nollisiLta työsarollta Ja näköalapaikollta - sltä el kysytä. Ha1-
llnnolIinen kokeous raJataan sopivan kapea-alaleestl.

Tämii ei kuitenkaan o1e huomattavln soLnukohta. Tä1Iä hetkellä ky-
setstä vlrkaa hoitavalla muodostavat halltnnolllset kyoymykset
valn pikkurilkkisen osan koko toinenkuvasta, I tuntia kaikkiaan
25 luentotunnlsta. L,uentoJen ulkopuolella ykslstäåin proseminaa-
relsta kertyy 52 työtuntia (tleteenalan tuntenusl), luetteloinnte-
ta saman verrar, tiedlonLähteitlen tuntemuksesta 46 tuntia, ja bib-
liografieesta tehtävästä Luetteloinnin osalta 18 tuntia.

"Pimeyden syclämeerit päästään vasta tulevalsuualen eLt tutklnnonuutlis-
tussurmnltelmien vaLossa. lausunnonlaatl ja on trunohta,nut r - huo-
limatta oroasta osalllsuudlestaarr suunnltelmlin, ettet kyselseen
virkaan niilllä nåikymlllä slsälly lainkaan klr Jast ohaLltnnolltsta
opetust a.

Periaatteelllnen puut e lausunnossa on jo toclettu ykstpuoLlnen pai-
rrotus puhtaaseen käyt ännön kokenul<eeen.

SUMMA SI]MMARUM - VIIMEISETTÄ TUOMIOI,TA

fapahtUmasarja tarjoaa hyvln monenlaisia opetuksia. lloivoisin,
että tärkeimmäksi koettaislin tarve pyrklä kaikesta huolimatta to-
tuuieen ja olkeud.enmukaisuuteen.

Kaikesta huollmatta. Pal jon on vielä edessä. Oikeustul:\ran ke.vt--
nalta asia on perustellusti siirtynyt yliopiston ulkopuolelle op€-
tusmlnisteriöön. Mutta mitä tekevät virkamiehet? Lopullinen pää-
tös tehdään valtioneuvoston tasoIla. Entä mitä tekevät poliiti-
kot? Pakosta kertautuu taannoinen professorinnimitysprosessi.
Mikä on nyt temppu ja miten se nyt tehdään? Leimataanlro sitoutu-
maton Wiman taLstolaiseksi, ja tapahtuuko syrjäytys täI1ä iär-
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j ettömåiIlä perusteella?

0pis}.<ellioiden on oltava valppaita. Tapahtui mitä taha,sa, mo-raalinen vastuumme o! raskasl - si11ä vaåiyys ei saa voittaa ai-nakaan tietämättömyyden turvin kaikessa salassa. Julkisuus onlahjomaton ja pelottava tuomari.
Jussi fuormaa

VATKEIr.I Äfi(OJA

kir j oittanu.t "tlertolt tsrecht:

Puu kertoo miiesi se ei kermtnnut hed.elmäH,.
§u-noili ja kertoo miksi säkeistä tuli huonot.Kenraali kertoo miksi sota hävitti.in.
I{auraalle pellava1l€ il}&,f;rlattu ja }nrvial
Retkilcunnan selonteko j a r,mohtaville I§uuria elkeitä. tyhjäIle lcatsomolle l

Onko sriroinen maIjakko alennettnva notaksi?
Onko surkeastn tragedlasta tehtltrrtt f,arssl?
cnko runneltu rakastettu kätkettiåviå keitbiöön?
Kunrti-a niill e r j otlra rm;uttavat rappeu.tuneista taloista!
Kunnia niilIe I j otlcr* hylktiävrit haiåi*i,utuneen ystävä.nlIlunnia nillIe I j otka unohtavat matr*ottoman säu:nitäi*arrl

§a].o rakennettiin kivistä, joita oli sm,atavisea.
Kutnous tehtiin linrmor.rksell-isi11a, joita oli saatavissa.
'raulu maalattiln viå,reil!å, ioita örr saatmvtssa.

§yöt:lin: mitä ol-i tar j oJ-l.a.
§Iiilleannett iin, j otka tanrit sivat.
Nliden kanssa puhuttiin, jotka olivat paikalla.
[yötä tehtlin käyttäen niitä voimia, eita viieautta jasitä rohkeutta mil<ä oli kttytet"bävissär
Piittaamattomuutta ei. pidä a.rrtaa" p*:.teeksi.
Enempäåi,n o1i si ol1ut mahAot1-i suud et .
YaI itteluj a esit et*irin,
( ltiitä apua nilstä olisi? )

ONN},'A DEMOKRAATTI§EIIE ÅINEJ]TRJESTÖIIEt

Trmpcrcen ,liltethtecn
opklrclifet ptflvlt vllue kes-
ldvllkhonr törfestönsl yuool-
kolrcul{scr. Todenräkilkes§
y&Lkotou ffl TLO:I htsro
rhGr viircircLsi, rilli to-
hsdrm Evftgysfln räin-
tönrntc. §cn molren vrli-
trs ILOJh jrrlorra vd-

tuuslruntr uuprvrrlllla.,Uud
elin puolestaan nimeää yhdb-
tyksen hallituksen. Tällå piiä-
tiikrctlii TLO:sta tuli Trmpe-
rom yllopbtossa rinut ainc-
Jtdestö, jokr valitsee edu§-r.'
tajat demokraattimsti.

rrtn Pe &c eN
Y,-to ?ut LÅ s t..tlTt 3/to
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ISAN TEHDAS

Aslasanan (1/BO) mies tart-
tui Liisa favin levyyn ja
pyöritti mietteensä paperil-
Ie. Oikein, levy orx kaunts
ja ensiteokseksi hallittu ko-
konalsllus.
Samassa yhteydessä taas ker-
yarr saatiin aihe tölväistä
punk-rääväsuita. fuskin lrli-
äa on tätä tarkoittanut.-ö-n=
ffin häu kelp'ruttanut albu-
minsa puhuttelevimman esi-
tyksen rtlrasta ei- saa tulrut-
taatt sanoittajaksi pur:k-teh-
tailija Pe1le Miljoonan eli
peruslcoulunopetta j a Petri
Tiileflo Ensil:id essä viime
kesäisen levyraadln lenita
airlstot ehtivät suorittaa
vertallun kohottaen korlceuk-
siin sulosointulsen musiikin
vastapalnona kohkaukselle,
j ota ei lcukaan kestä. Eivät
ne punkkaritkaan aina - ta-
paammehan p eruspunkkarit
Ramonesit jo 1980 laulamäs-
sa Phil Spectorin johdolla
ItBabe, I love youtt - vaikka
heille tämä olisi eIämäär ei
taldetta, eikä eliittiviih-
d.että.

Jo varhaiset uuden aallon ol$-
j elmanjullst uks et sanoutuivat
irti rrmä vihaan kaikkeett-tElll-
di.sta. Yhteiskunnan irannalta
pltkään kyseessä oli tauti.,jota se koetti välinpitämät-
tömästt taltuttaa vartiokol-
rien klrjastot ja muut por-
tinvartijat - leukapihtiotteel-
La. Turnrttavaa punk tokl
saattaa oIIa, onhan se slttem-
mtn kelpuutettu viihteeksl
viihteen joukkoorr myynti-
listoille ja karvapäägalle-
ri"o ihin, kir j ast onhoita j ien
levykokoelmiin. {a tänä päi-
vänä eput Iyövät marlonlt
laudalta niiden omilla aseil-
Ia.
$pot näyttävät nal1ia myös
BO*luvun vaiht een 1uutuäeel-
le lauluIlikkeeIIe. Eppu
Normaalin tuore tf Akun t ehd as rr

toimii nlinkuin l{ffi
bändin levyn tuleekin ja rock-
poljento on entlnen, sen si-jaan yIIättävä voima on s€r-noituksissa. Mikko Saarelan
t ekstit kuvaavat eIämäämme,
miten pienissä aravolssammä

Eppu l{.ormaa,Ii



tunnenme ympärilIä katastro-
f i- en et enevän . Saarelan s8.-
noitukset yhdistävät vaivat-
tomalla logiikalla roekryhmän
r,r j en j a valt apolit iikan ku-
vastoo. §allivatko Jimmy ja
Leonlil eppujen päättåä Ame-
rikan kiertueensa ennen nä*
pin palnallusta, kunnes sit-
t en pllven laskeuduttua §)m.-
tyy soitt aia 16-sormin€ilr
jolle häviää meid.äin forvineno
Itsuomi--ilmiöntt kotirnaiset
olkiluodot ovat kilnalais-
t en t od.ellisuutta.
Siis käykäämme kaikki yh-
de ssä eppu j a lcurnart&ffiä&rt r

Timo Kalervo
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VA§TTNEEN VASIINE

Puuttmmatta miellyttäväI1ä taval-Ia l-aaditun kirjoituksesi yksi-
tyiskohtiin, myönnän syyllisty-
neeni harkitsemattomaan paskamai-
srruteen kurjassa herjassani punk-
kulttuuri-sta. Silti en nrpeä ku-
martelemaan eppuja enkä Tavia -tällä haavaa vi.etän j outohetkeni
mi-eLuit en kevään herkkää sarrnd.la
l«nrlost el-len j a 1uu1,enpa sj.nuJe-kin hyvä Timo: Kalenro lOytaven
pokkauksel}.esi aivan uud.en suune-
nan, jos klireiltäsl ehdit prima-
v.Brärr suloiseen oodiin syu,entJlä.

Markl«r fapani

DI§KOJUMPPA

Hiero ihoasi kevyesti jotta
verenkierto elpyisi-.
Ota tukevasti kiinni tangosta
tai puusta ja pyöritä päätäsi
nopeasti myötäpäivään. Jos
twrnet paho invo lnt la , e i kan-
nata lähteä tänäilte;na uIos.
Istu kippurassa ja harjoitte-
Ie olkeaa hengittämistapaa.
Kymmeneen laskien sisään- ja
u1o s hengityks iä'.
Nouse y1ös verryttelemään Sä-
pinän tahd.lssa. läpsyttele
käsiäsi ja heiluta takamusta
reippaast i .
I stumaä^rl. No sta o ik eaa j a1-
kaa niin korkealle kuin ky-
kenet. tolsta rnonta kertaa,
myös vasemmalla jalalla.
Rllpu tika- tai puolapuissa
niin et'bä se1ässä rutkuu. Tä-
fiw suoristaa vääräselkäisim-
mänkin.
Huilaa vlelä vähän ennen dis-
koon lähtöä.
Nyt ol et valmi s f Eiht enään .
01o on maht ava ja jäsenet ren-
toutuneet. Satiinipökät vain
y11e ja matkaanl

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B.
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Opiskeli j oilla on tärnän vuoden
alusta Iähtien ollut edustajan-
sa K&I-Iait olrs en lait o sneuvo s-
tossa. Kolme kokousta on ohi,
j oten tässä voi puhrra pit]<än
kolcemuksen antarnalla varmuudel-
Ia. Ensiksl : eipiå ole pahemmin
humaamisen aiheita. I.,ait oso€ll-
vosto on juuri nlin pi-meä sys-
t e erni kuin etukäteen arvel-
tiinkin kumileimasin.
laitosneuvosto ei ole asloiclen
käsittelypaikka asiat sujuvat
joustavammin kun ei kes](ustella
Esityslistalla olevat päätös-
esitykset on erittäin vaiva-
tonta hyväksyä. Pöytäkirjaan
ei tarvitse merkitä muuta kuinI'hyväksytään esltyslistan mu-
]raisesti'r . Keskustelu asloista
or1 päätöksentekoa hldast a:uaa,
siispli erittäin epätcivottavaa.
01isi entistä]<in välttämättö-
männpää järj estää jatkuvasti
laitoskokouksia, joissa asiois-
ta voitalsiln Xhd.essä lce'dHldl'-
T6tta ja päättåe, Iaitosneu-
vosto voi hallintoviraston tai
jonlctm sen tapaisen rnieliksl
13'ö dä l eimansa päät ö ks lin .

Iraitosneuvoston kokouksissa on
aina oltava kirjallinen vasta-
ehdotus tai eriävä mielipide,
muuten ollaan pöytäkirjan rnu-
kaan ykslmiellsiä. Tätä kir-jaliisten ja varsinkin konk-reettlsten klrjalllsten mleli-pitelden tekemistä rajoit taa
ser että esityslistat lähete-
tään kolmea päivää ennen kol<o-
usta. fiiinä aja,ssa täytylsi ot-taa se1vill.e mitä mieltä asi-
asta ollaan ja tehdä, jcs tar-
pe en, vast aehd.ot us . Lait o sko-
kousta ei ehd i saad.a koolle .
tämä olisi kuitenkin ensisi-jaisen tärkeää, si11ä muuten,
eli n3rtrrne kaksi opislrelija--
rr edustajaatr ed.ustamne vain it-
seämme emmekä opiskr:Ii joita.

Vilmeisessä laitosneuvo st on
kokou]<sessär jossa päätettiin
ensi vuod.en koulutusohj elmasta
j a tutkint ovaat imuksista,
saimme koulut usohj emaehd.ctulcs en
vasta 2+ tuntla ennen ko]<ous-
ta. Vaikka putken täyttämiiseen
olivat myös opiskelljat osal-
llstuneet, o1i slinä eclel1een
heikkouksia eikä kaikkia koh-
tia ollut ehditty rniettiä.
Vanhat vaatimukset o1i muutet-
tu/w:uokattu uud elleen puhumat-
ta yhd.enkään opiskeli jan kans-
sä. Yksi vuorokausi on liian
lyhyt aika konkreettisen vasta.-
eh{o tuks en TeTffile eä -(re s-rffi
ffiaa. myös oplskeli-jcita). Jos eivät vaätimukset
ole hyrät, onko ne "laillisestirltehtävä hyviksi laitosneuvcs-
tossa ja mahdolliset huonot
puolet ka.r,dettava opiskeli joi-
d.en osallistumattomuud.en nis-
ko ille .

Aslat esityslistalle tulevat
esitteli jän kautta laitoksem-
me johtajalta ja haliintovi-
rastolta tai jostain sleltä
guunnalta. Niihin ei oplske-lija pahemmin pääse valkutta-
Inår":rrr. Aino arta ja vallt et t a.-vasti vlelä käyttärntibt5mänä
keinona tietri,ä1 mitä esitys-llstal-le on tulossa on;ätkq_va yhteydenpito esltteli3aan.



laitosneuvosto on suositeIta-
va paikka virkamlesaivoiselle
tai tälläiset sujuvat aivot
haluavalle tyypille. Asiois-
ta viis kunhan vain byrokratian
rattaat rullaavat kitinöittä.
Laitosneuvosto on byrokratian
nerokkaimpia keksintö jä .
Jotenkin maalais järjen vastaisr
ta on sekln, että laltoksemme
asioista on päättämässä lai-
toksemme ulkopuolinen profes-
sori (naifi Kauppi), oltcoon-
kin kuinka kirjastoihmlnen
tahansa.

Miksl ihmeessä laitoslleuvos-
tossa sitten o11aan mukana. 0-I:-tlnistinen tarlroitus (mm. alle-
I<ir j oittaneella ) o1i parantaa
opiskeli j oid en tietämystä sii-tä mitä hallintobyrokia.tj-assa
tapahtuu ja sitten vielä ajaa
opiskelijold.en etuja. Eipäfränole tähän asti täyttänyt näitätehtäviä. Yhtä paljon tietoaolisi saatu laltosneuvoston
pöytäkirjoista, jotka roikkuvat
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jonkin aikaa laltoksen il-
mo it ust aululla .
Vaikkakaan tämä kirjoitus ei
ehkä täytä objektli+lsen tie-d.onvälitytrsen kaikkia lrrltee_rejä, olen siltl vakavissanl
j a pyydän kunni-olttavast i ,että nykyinen hallintomalii
romut etaan. Tunnen sub j ekt ii_vista vastenmlelisyyttå ja
huolestuneisuutta. -

Tietenkin kalkella
ystävyydellä J. T .

Hallintovirasto lähettää oheisena tiedoksenne opetus-ninisteriön antanran palautteen korkeakoulujen vuosienl98l-.84 toiminta- ja taloussuunnitelmien tärkisteista.

I {irJastoaln koulutusta annetaan tälIä hetkellä Tampereen yli-
o_plstossa- ja_ sv_ens§a soclal- och kommunalhögokolanissa. Myöb
Joensuun korkeakoulu Ja la.pln korkeakoulu ovat eslttåineet- kir-jastoal"4 koulutuksen aloittamlsta. Opetusministerlö pitl kor-
keakoulujen vuosien 1 980-84 tolminta-* ja taloussuunnlielmista
antamassaan palautteessaan ensisijaisena tavoltteena riittävien
tutklmus- Je opetusresuresien osolttamlsta lampereen y}lopistolle.
[äqtä sy]pstä minlsterlö pltää ri.stiriitalsena äf ta, että irllopis-

nut etusljalle Joensuun korkeakoulun, koska sen koulutusalaraken-
19 IFPI+ korkeakoulua paremmln vastaå klrjastoalan koulutuksenJa tutklmuksen tarpelta. Ruotsinkielisen [oulutuksen osalta mj.nis-terlö pltää tarkoituksenmot<ai 

""na alan koulut"is"n sl jo ittamista
ÅUo Akadenlhln. "

g TEEB E,Kev].a ehdo tul(a1a .

Iiiyös Asla,:anan tolmltus]<unta pitåiä tätä ristiriitaisena,ja kysyy, että mistä tämä tämmölnen peli johtuu.
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ERIAVA MIELIPIDE

fämä eriävä mielipld'e esitettiln laltosneuvoston kokoqkse.$Ba pää,-tettäessä ensi vuöden koulutusghjelmasta ja tu-bkintovaatlmuksista.Kokouksessa mlelipide muutetflin l-ausunnoksi, koska se ei- olluttarpeeksi konkreettlnen.

Koulutusohjelmamme on väärin pai-
nottunut . Taito-opetuksen osul.ss
on liian suuri. Opiskelijal1e
tu11si opinto j en alusta asti art-
taa tietoja ja kiihokkeita ajat-
t elur.rn, jotka mahdollistavat
kirjastolaitoksen tehtävän yh-
tei§kunnallisten tarpeiden tyy-
dyttäjänär &seman muihin yhteis-
kunnan toimintoihin nähåen ja
kehittymistä ohjaavien volmien
syvä11isen ja kriittisen ymmär-
tämisen. Myös tleteenalaan pe-
rehdyttäminen on tärkeätä. ÅIan
omia tutkimusmetodeja ei juuri-
kaan oIe, ililtä lainataart pää-
asiassa muista yhteiskuntatle-
t e i stä . Kun sivuvastuualne i-d en
oslrus tulee uud.essa tutkin]lossa
pie.nenernd,änr or lcirjastotieteen
Ja informatiikan omiin metodei-
hin ja teorianmuodostukseen
kiinnitettävä entlstä enemmän
huomio ta,
Koulutusoh j elman ,tulisi rnyö s 8,rr-
t,aa valmiuksia arvioida peri.n-
teisiä kirjasto jen työmenetel-
miär. ennen kaikkea koko kirjas-
t on/}r-r,rj ast olaitoksen t oimirruu-
den kannalta.
Koulutusohj elman suurrnitt eluun
o salllstumj.nen on ollut j okseen-
kin turhauttavaa. LlikkeeIle
on Iähdetty liian myöhään, ja
opettajet, saati sitten opiske-
lijat, elvät ole aLna tienneet,
mitä ollaan tekemässä. Ilmei-
sesti opinto jaksokohtaisia

opS.ntoviikkornääriä ei ole 1op-puun asti harkittu. Nyt vaI_miit raamit piti täyttäa mitäerilaisimmilla miiarilta asiaa,jota o1i useimmiten jolco Iii-
kaa tai liian vähåin öpintoviik-
komääräärr nähden.
Uud essa tutkinto järj est elmässäei ole otettu huorui)on laitok-
semme opettajaresursseja ( sy_ventävät opi-nnot ) . Vaiktca iri-r_jastotied e ja informatiikka
ovatkin kiinteässä suhteessatoisiinsa ja monin osin pääl-lekkälsläkln, olisi tietäen Jaarnmattikäytännön kar:nalta tryve,jos olisl mahdolllsta erikois-tua. Vanho j en tutkintovaat imus_ten muuttamiseen eivät opiske_lijat o1e osalllstuneBt, * j;;;
Ainoa elin, j oka vol lcoulutus_
.ohi.glman ja tutklntovaatimukset
rlyvalrsyä, on 1aitoskokous .
Koulutusohjelma ja tutkintovaa_timukset elvät tlydytä meitä t

{ua /^pa,
)ueLLfurrrr*ee

{ffi2.7- .



KULTTUURI KYSELYSTA
Kiitoksia vain kaikille, iotka
vaivautui-vat vastaamaa^n taan-
noiseen kulttuuria koskevaart ky-
selyyn. fäytYi taas keruan va-
littaen todeta, että vain har-
vat olivat vaitrautr.rneet palaut-
tamaan kyselYpaperin. No, on-
pahan ainakin taas keman ed.es
yritetty kaj-vaa esille hiliai-
sen enemmistön mieliPidettä.
Voisihan sltä ajatella, että re rjoil1a ei ollut mitään sanotta-
vaa, ovat tYYtYVäisiä UDK:n tar-
j oamiin mahdolli suuksiin.

Palautettuia Papereita o1i 34,
joista B oli sellaisilta ihmi-
siltä, jotka elvät olleet osal-
}i st une et mi hinkään UDK : n i är-
j estämiln kulttuuririent o ihin.
Olimme monistaneet sata kyselY-
paperi-a, joten osallisturnj-spro-
sentti ei o1lut järin rnaht ava.

Yleisin syy osalllstumattomuu-
t"een oIi aian puute' Joku taas
osallistuu muiden iäriestämiin
tllaisuukslin ja joku asuu muu-
a1la. Useimmat johonkin osal-
listuneista olivat olleet muka-
na teatterikäYnneillä, mutta oli
myös palion sellaisia immeisiä,
jotka olivat innokkaastl otta-
neet osaa kalkkeen touhuun. Toi-
vottlin teatterikäyntien iäries-
tämistä muuallekin kuin TamPe-
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reeIIe ja Helsinkiin, mikä oli-
si hallituksen iäsenienkin mie-
lestä erittäln mukavaa. Ihmi-
siä on vain kovin vaikea saada
Iäht emään mihinkaän kauemmaksi .

Ainakin tä1tä kevääItä nuo Pi-
temmät matkat taitavat iäädä,
mutta heti ensi sYksYnä voit a:--
siin 1ähteä esim. Turkuun, mls-
sä esitetään Shakespearen Rome-
ota ja Juliaa. PitäkääPä tämä
mlelessä ja sitten kr.rn ilmoi-
tustaululle ilmestYY 1ista,
niin kaikki oitis kYnä käteen
ja nlmeä kirioittamaan!
Iuosta ilmoittelusta joku sanoi,
ettei se o1e tarPeeksi tehokas-
ta. Mlelestämrne olemme kaikkem-
me yrittäneet ia riPustaneet mi-
tä variXtcäimPiä laPPuja seinil-
Ie käYInää vain edes kerran
viikossa lukemassa ilmoitustaulu
lävit se , nl in ett eköhåin pysy
ajan tasalla.
Kirjallisuuspiiri kiinnosti pe-
räti 20 ihmistä, joten olisi
varmaankin aiheellista sellai-
nen perustda,. Siitä, mitä ja
miten kirjallisuutta plirissä
käslteltäisiin, oltiin montaa
mieltä. 0lislkin syytä järjes-
tää ensin perustamiskokous ja
sopia, miten aslaa ryhdyttäi-
siin jatkamaarl. Ken.enkään hal-
lituksen jäsen.en voimavarat ei-
vät vain toistaiseksl ole riit-
täneet kir j allisuuspi iriasian
eteenpäin viemiseen, työtä ktm
on o1lut sekä tutkir:nonuudis-
tuksen että konferenssin kans-
sa.
Ulkoilusta olivat monet kiin-
nostunelta, mutta iä1leen vaih-
telivat mlelipiteet slitä, ni-
tä lajia alettaisiin harrastaa.
Taitaakin oIIa melko vaikeaa
saada kekslttyä ulkoilulaji'
joka sopisi kaikille. . .

Toivottavasti kaikki kuitenkin
joskus jättäisivät lle mielen-
kiintoiset tenttikirjansa käm-
pä11e ja lähtisivät ulos vir-
kistäytymään vaikkapa UDK;n
iltamiin !

Keväisin tenreisin
Sarj- Paiula
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VASEMMISTOLAISTA

TOIMINTAA...

Asiasanan Pos_!1pu§siin, ehkä vahingossa sinne, o1i palautettuyf?f. kappale UDKIn kulttuurikyselyå, jossa vastaaja ilmoittiettei osallistu nlhirikään U))K:n järj"åtämään toimintaan. Sj_inäei vielä sinä,nsä ih:rneellistä. Päåpeiusteluksi si11*, "ti"i tun-ne ainekerhotoimintaa omakseen esi tti vas taa ja: rt . . I sikä1i kunolen asian ymmärtänyt UDK kallistuu poliittiöesti - (k;l--Utf r"ilmoi tust1}1ur ei . minkään muun polii tti sen suunnan ilmoi tuksiakuin marxilaisten) . Tied:tn että- kaikki uDK-lalset eivät suinkaano19 polii ttisesti si toutunei ta, silti tämä lyO ieimansa. l.työsviime vuoden Asiasanan ra jut ja aggl3essiivi sät jutut nostivattukan pystyyn muidenkin päissä t<ulä minun.. nfr
Tänän perus telun takia teki ini eli iras tata.En aio ruveta selittelemään UIK:n hallituksen olemattomillat'P9liittisilla voimasuhteillatr..epäpr-l-rittisuuttämme tai pyyta -mään anteeksi §en yhden tymriläiseä olemassaoloä hallitutäessa.
En myöskään paholttele ilmoitustaulun parlamentaarlsestl vinou-tunutta käy-ttöä ( elleivät laitokse**e* liberaalit halua tied ot-taa tieteellisen liberalismin^ opintokerhoistaan niin o*apähu.r,on laiskuutensa). Kritiikin pääåyy *i ,*"maan olekaan tässä.

Sanotaan: rajusti syöksyvä virta
on väkivaltainen
Kukaan ei sano: virtaa kahlitseva uoma
on väkival tainen . (B . B. )

Suurin on891ma onkin qfinä, että UIK:n toiminta kokonaisuudes-§aan on niin rohkea? 
. l" lah jomatonta. Tied oiltaan va javai_setoPls5eli jat ovat kritisolneåt loppututkinnon suorlttanelden suu,*ni telmia opetilksen sisäI1öksi , yäition virkarniesten a jal1a jaasiantuntemuksella laad.ittu tutt<innonuurlistus on saanut silmil-l-een- tyhmiinrohkeaa vas tustus ta eikä ed es kokeneen kentän ääntäof e kuultu asj-anmukaisella kunnioi tuksella. Oman tied eyrrtäisöm-me hall-innon rationaalisuuskaan ei ole painanut meitä polvilleeneli edes byrokratia ei oIe meille pyhää.

Ivii ten UDK: Ila onkj-n o tsaa moi s een ri enaukseen rLäinkln synkkinäaikoina ( trun. puhe t)'öu t3 ja-rahas tä täi meid än ätäira-tj.-5" 13saatavasta rahasta on sulaå hulluutta) tKuinka rnoni on tullut a jatelleeksi mainettaan, työpaikan saan-
Ii" ja yleensä henkilököhtaista onneaarr, joka'toiisesti on uha* -I**P ios asetl-** kyseenalaiseksi asioid ån" järkiperäisen hoid.on.on kal vain oikein ja kohtuullista, että täffaiäÅ" toirainta Iei-mataan vasemrni stolaiseksi ja näin varoitetaan toiminåaan osalli s tuvia hei tii uhkaavas ta riaaras ta.
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Kaukaa haettu esimerkki, jo1Ia ei onneksi vielä (t) o1e mitääntekemistä UDK:n toiminnan kanssa:
BRD: ssä on voimassa virkakleltoi?=iestelmä, jo11a estetään rryh-
tei skunnall e vaaralli s tent' henki löiden pätiåy -val ti on vi rkoi hin .Yhteiskunnalle vaaralliseksi leimaamiseän riittää opiskeluaikai-nen rad'ikaali toiminta, aikoj-naan Vletnamin sod.an västaisen ve-toomuksen allekir joi ttaminen tai luki jakir je kommuni s tiseen 1eh-
teen. vj-rkakieltoien vastaisessa toiminnassa on tätä nykyämukana kommunisteja, sosialid.emokraattejg, liUäraafeja, kir-t'Sllisla pille iä- ia ammat_ti iär jestö ja - 

-tåitm trorrrrotlisestiyhtÖiskunnalle-yhtä vaarallisiä. nnta muut, mitå taikki muuttekevät vääryydet nähdessään? Pelkäävaiao rre o*är, nahkansa Jaonnelli s en tulevai suud.en puoles ta, v-aikenevat ja sulkevat si 1-mänsä?

Vääryyttä vastustaa on turha alvanviisainta mal_ttaa, kunnes itsekseen
se tästä maailmasta murhe€ilr vaivanpois haihtuu pirneään ja pakkasfilä:l

TaI sitten ei !
(tu.I. )

q. Danags. Egyptissä eli aikoinaan kaksi veljestä A'igyptos ja Dattao,s.
Aigyptooll" oli 5o.poikaa ja Da-naoolla 5o tytåirtä. i{rin ta-pset olivat
varttuneet aikuisiksi, Argv?toon pojat iahtoivat ottaa puolisok-
seen Danaoon tyttäret. Tähän ei Danaos kuitenkaan antariut suos-
tumustaan, sillä hän oli riidassa veljensä kanssa. Kun pojat eivat
välittåineet håinen kiellostaan, håin påiätli paeta. Hän nouri tyttiiri-
neen laivaal_ i1 .lähti purjehtimaan- Välimären ulapoita. Matliailijat
saapuivat Kreikkaan A.rgol,i's-maakuntaan, jonkj asukkaat ottivat
Danaoon kuninkaakseen. Danaos hallitsi valtakuntaansa viisaasti,
rakennuttaen kanavia, joissa iuoksutti vettä kuivan maan kasta-miseksi, sekä lTloll Taan . 

puolustamiseksi ja tempperejä juma-
lien kunniaksi. Mutta eipä aika"}3"r,- niin Aig)toon pojat saapui-

Lil_*lT:i i,ti*o 1lrsoliiseen. §,3n he yhä i,äätivat t lir,"', iyttä-
rrulån puolisoikseen, Danaos ei uskaltanut kauemmin heita vastustaa,
vaan antoi suostumuksensa. Kuninkaan linnassa pidettiin ,yi r."_meat häät. Mutta häi,äyönä tyttåiret isänsä kåiskystä pistivät *iät 

"rrrakuoliaaksi. Ainoastaan rrrorin tyttåiristä säästi puolirorr.a ja auttoihäntä pakenemaan. Myöhemmin l)anaos sopi vävynsä känssa ia!3*i peri valtakunnal 
?ppensa kuoltua. Håinestä polveutui k"dr;

Srei§gn . 
suurinta saakariä- perse,us ja Heraile,s. '

Mutta jumalat eivät voineet tyynin mielin nahda, miten Danaoon
iret surmasivat sulhasensa, vaan rankaisivat heitä. H.idä" it;ri

Manalassa ikuisesti ammentaa vettä seuloilra.
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Hanasaaren kultt uurikes-
kus sijoittuu jonnekin
O,tanienen ja lauttasaa-
ren välimaastoon. §inne,
pääsee llelsLngin keslnts-
tasta kahderrkymmenen kah-
den markan taksikYYdillä
pitkin hyvää ja tasaista
suomalaista moott oritletä.
iiieltkan varrella voi ihas-
t e1la vaikkapa Nest e oY 3rr
huikeata pääkonttoria tair
plrssisuharin ele ettömtäi;
it sariohituksla kalkenmoi€-
ten kuhnureiden kuPatessa
liikenteen tulkon6. Aineiär-
j estörnme taiteellisestt
kunnlanhi.moinen sket sivi-i-
sikko teki onnisttineen
vi eraiLm kult tuurilte skuk-
seen kuluvan kur:n alkuPuo-
Ie1la. Si.ellä Pidettiin
nimittäin kaksiPäiväinen
kirjastoseuran senrinaari
t eemanaan muiden nnassa
henkilö stöha1l-into ia ä11-
t omaatio i' vast aPalnoksi
r;roisen asiallisuuclen rin-
na13-'e ktrtsuttiin Paikalle
siis mYös UlDKln kohua ja
ihastusta herättåånYt kieh-
tova variete€ r

Ensimmäisen seminaa-
ripäivåin päätt e eksi _i 

äri € s-
tetty illanvietto lrulttuu-
rike slnrksen takkat iloissa
t ar j o sl hupit iliaisuudelle'
yleväno j.vat Puitt eet . Lräs-
näoIi iat edustivat kiri as-
toalan henkilöhallinnon
johtoporrasta, ioten selvääi
ö*, etta kevein eväin ei
At'ti1an drama-rYhmä ol1ut
t lIai suut een valmistautunut-
ei millään muotoar koskaPa
j o jrrngssa rYhmä htifPPäsl
vlrkisiavät kahvit sekä P€-
ri11ä Helsingissä eräässä
pittoreskissa trattoriassa
virtcistävät kal . . .,kahvit

jäI.leen. Itse esitysi kak-
sinäytöksinen hupaelmaI Uusi aika 1. kuinka tie-
tokone saatiin meiclän kir-
jastoon I käytti hyviikseen
klassisen komed.lan parhai-
ta peri.nteltä sekä tarjosi
lystikkäitä hetkiä kiitol-
Iise11e kuulija- ja katsB-
li jakunnalle . Näyttell jät
muistlvat replilkkinsä
hyvln, eläytyivät lcukin
o saansa suurenmoista psll-
kologista vaistoa osoit-
taen ja liikehdintäpuoli-
kln oli rennon luontevääo
Iravasteet, puwrsto ja muu
rekvisiitta niin ikäiin
veikeästl täydensi koko-
naisuutta. Eipä siis ihme,
että aplodeeraus oli lop-
puhuipenrruks en laamrruttua
runsasta ja vllpltöntä.
$ketsijengi pokkasi ja
niiasj. niinkus tapana onja sen jälkeen vastaili
yleisön esittämitn kysy-
myksiin, kuten mistä ai-
heet esityksiin sikiävät,
kuka niitä kirjolttaa ja
niin edelleeoo Juuri täs-
sä vaiheessa sattui verrs-
ton kormellusr jota ei voi
Srevin unoht&&o Muuan näyt-
teliiOistä hukkasl ui.mittäin
housunsa, ne jolssa viettää
siviilieloansa ja hätäpäis-
sään vi.ipotti kulttuurl}reS-
kuksen käytävllIä roolipök-
syt kintulssaan ( laht<eet
loppuvat hetikohta polvien
alapuo1elle ja kuosi on
oudohko) kuumeisia etsin-
tö jä suorlttaen. Epäilyk-
set varkaudesta kävivät jo
onnettoman mielessä, silla
sieltä minne housut ennen



näytöksen alkua o1i jätet-
tyr ei löytynyt mitäåin.
Jopa Hanasaaren portsarla
j ouduttiin vaivaa^maanr ilmt-
ta eipä häinkään ollut näh-
nyt lrenenkään luikahtavan
yöhön ylimääräiset farkut
kainalossaan. fietysti kaik-
kl päättyi siihen, että ka-
donneet housut lOytylvät
roolihousuJ en alta onista-
jansa jalolsta...

Aslaan. Myöhernmin käytiin
kiinto j-sla ke skust eIu j a tak-
katulen kodlkkaassa kajosssr
Kävi ilmi, että työeIåfuuääsä
olevat eivät pa1 joakaan
tienneet opiskelusysteemels-
tä Tampereella. Onneton tut-
kinnonuud istrls ja onnettomat
resurssiasiat annettiin tie-
doksi sekä molemmin puolin
vaihdettiin mielipiteitä har-
j o it t elut ilant e e st a .Ylei s enä
käsityksenä tuntui oleva^n-
että opiskeliiat Yhåi €rle-
nevässä määrin ovat rttverl-
neet suosimaan tieteellisiä
kirj asto ja harj oittelupai.k-
koinaan. Tähäin liittYen
kysyttiin, olisiko lattok-
sellamlm tieteellisiä kir-
jastoja suosj.va linja7 mut-
ta vaikeampaa kysymystä
tuskin vol esittiiä kuin et-
tä mikä on kirjastotieteen
ja inforrnatiikan laitoksen
lin j &o c. Valmist eilla oIe-
van p,ohj oismai st en kir j ELS-

toalan opiskeli joi.den kon-
ferenssin tiimoilta keskus-
teltiln myös ja mikään YlIä-
tys ei Yarrfiaankaan ol1ut, et-
tä tässäkin asiassa vaivaa
muiden probleemien ohella
vanha kunnon rahavarart o.$ en
nir.rkl«rus. Meneillään olleis-
ta kirjastopäivistä todet-
tiin, että vaikka ne eivät
etrkä kovinkaa.rl huimia ia
uraauurtavia näköalo ja os&&-
ottaville tuota, niin Pa.-
rasta antia on kokermrsten
vaj-hto ympärl Suomea tullei-
d.en kollego i en kanssa. Yh-
t einen huolenaihe tr-tntui
o1Ieen laj.nauslukujen 1äPi
seit sämärrkSrmmentäluvun i at-
kimeen noususuurulan LoPah-
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taminen, siIIä' sehäin antaa
kukkaroå nYöre jä Pitelevil-
le syyn evätä monierrkin P€L-
rar:rrirä ehdotust en t of eutumirt€rl r

Nopeasti vierähti eh-
too kuvätun kaltaisen ja to-
ki muurrkin tarinan iskennän
merkelssä. Puoli Yhdentots-
ta maissa ei takkahuoneessa
ollutkaan, iäIieIIä enää muut
kuin UDKIn komediennet tai
komelianttarit sekä Puoli
ku1holli.st a P erunasalaatt ia,
kase makkaraa Ynnä hiven
juomaa. Illanviettoa siis
jatkettlin omin voj-min, mut-
ia kaikkea yltiOpäisYYttä
tahi paheelllsta anarkiaa
vältettiin mikä onkin oikein
elegantti vaihtoehto : kukaan
el äslmerkiksi loikannut viI-
poiseen uima-altaaseen saati
ä sittiinyt tulennielemist emP-
puja takasta otetulla Pala-
vaf ta kIaptIIa. Sar-rnat ilo i en
kr:ntopyörä toki testattiin
ja fryvät<si iravaittiinr . 

mut-
ta ennen Pltkää 1. uutta
päivärrkoittoa nuoret ohi eI-
maryhmäIälset Poistuivat
saäilisessä iärj estYksessä
Hanasaaresta kukln omalIe
taholleen nauttlmaan artsait-
tua urrta ellei sitten joku
int outunut käYt t eimään hY-
väkse en PääkauPungin i of ain
hiimyisåiä Yöklubia - allekir-
j oittanut ei aLnakanaro

markku ropponen
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AVOIN KIRJE KALLULLE

b'#-.-

Hieno Juttu, että saatiin vih-
doinkin se Kirjastotteteen ia
Infornatlikan yhdistYs PYstYYn 'elkö tottaj
Ja kiitos Slnun Pioneerthenkegl
eaatiin myös eeitelmätllaisuu-
det - toiminnan runko - alkuun.
Kun vlelä aiheesi o11 nlln ke§-
keinen tietaenalamme kehltYstä
a ja tellen - tr f iedontarve tutkl-
muksen 1ähestymlstavoietan el
voi muuta kuin ottaa PlPon kä-
teen

Niln, tämä informatiikan Perus-
käslte n tiedontarvetf olisl taa-
tustl keakusteluttanut multakln
kuin tuormaan Juesia ja alleklr-
jolttanutta. Eri yhteYkeissä
esitetyt käsltteet @-
nen. o D:IexTrrvr-nen -lo --w, u"roro*r-
nalllnen tledont-arve suorastaan

etä Ja ldeol-
vaa keskustelua. Ja mlkä muukaan
o 11el keske lsernpi tutkimusonge 1-
na koko yleieten kir jasto ien
alueella kuin kansalalsten tie-
dontarvs o Ymmärrät siis varmaan
hyvin, mlllalsla ennakko-odotuk-
sla esitelmäsi otsikko herättll
Eeitelmäel saatlln sitten vallan
monistettuna ennen tilalsuutta.
Sivulla seitsemän minua alkol io
h leman huole etuttaa . Iruln ' rr lta-
Joltamme tarkastelun vain tut-
ki Jo iden , suunnittelijolden Ja
päätöksaFteki Jöiden tarPe lgiin
el-rutllntluonte ieten ongclmlen
käslttelyssä Ja ratkalsemlse§sä. tr

Onpa huima ra jaust No, ehkä
näinkin vol tuoda esiln lnforrl&-
tlikan peruskysymYkset ja Yrit-
tää vastata nllhi.n .

§lvuIIe 24 saakka seurasikin
sitten ltae aslaa, kriittlnen
klrJalllguuskatsaus, egj-ttelet
kolme crllalata tledontarvetut-
klmukscn käyttiimää viitekehystä.
Anslokas Johdatus a j-hee seen , I i
mltenkään - syvällinen, mutta m.le-
lenkllnto lnen. I{utta tämän Joh-
datuksen jäIkeen aloitat kuin
tolscn esitelmEin: tf Kiriasto- Ja
lnformaatlopalveluien käYttö Ja
tulevaisuusit. Ja kun ltse esi-
telmätllaisuudessa slvuutat ko-
konaan viltekehYkslen esltte-
lyn Ja kritiikln ' mennään mie -
läst&ti io liian kauas K & I-
tletee etä yhteiskuntatie teenä
Ja ollaan liukumassa teknls-ta-
J.oudelllBeen reduktionlsmiin,
Joka vaenii kaikklalla nuorta
tieteenalaamme.

Itsö tllaisuus salkin sltten
hleman futurologls-teknlsen §ä-
vyx, jota viclä vahvletl PYY-
aå t ty - 

kommentt ipuheenvuo ro pro f.
Elorännalta. Prof. Okko oli
ttunohtanutfr kutsua Y. Iittusen
a jo 1 ssa , Jo ten Yhte 1 ekun tatie-
teelllncn näkökulma alhee§een
Jäi sangen plnnalllseksi.
( fapas j.mme muuten llttueen ti-
laisuud en Jälkeen buss iPYsä-
killä. . . ). Keskustelun keskei-
sekst ongelmaksi Eloranta rlos-
tl tutkiioiden kaPean kärkiiou-
kon mahdollisimrnan noPean, tar-
kan Ja rele vantin tledonsaannin.
Nykyi eet informaatio järJ estelnät
eivät tähän pysty, ja ovat sitä-
paitsi liian kalllita palvelu-
muotoJa. Mutta kuka sitten on
välttänyt, että nykylsiä kana-
via pidetäåin yl1ä nimenotraan



27
tätä pientä väheumlstöä varten!
Niimä esitelmäeeäkin vllahtaneetnekspgrtti jär jestelmätr jankcs-
kustelutuet?f ovat kentieå tehok-kaita ja edulllsia kustannus-
hyötyanalyysilIä mltattuna, mut-ta vastaavatko ne kansalalsentai edes keskimäärälsen tieteel_
1+""1 kirjaston käyttäjän våE-timuksla - jos täIIä eåes on
mahdollisuuksia käyttåiä niitä?
Kaiken kaikkiaan on tietenkin
tärkeää kehlttää uutta tekno-
loglaa, olla slitä tletoinen,
ettei se pääse lnformaatiosi-
sä1tönsä ja käyttäJiensä her-raksl. Mutta tledontarvetutki-
muksen keskeisimpiä ongelmla
ei mielestäni siltl o1e tehok-
kuus- ja kannattavuuskysymyk-
set. On lähdettävä käyttäJä-
ryhmän ja yksilön tiedontår-
peista Ja syistä sekä infor-
maation laadullisetn ominai-
suuksien vaatimukseeta kana-

<Ia»( )<vx

vilIe. Sanot itsekin, että
ti.edontarvetutkinuksen tuli-sl ol1a perustutklmusta. Kul-tenkin koko esitelmän ajanpuhuttlln valn valhtoehioi-
§1"1" väIi{reistä. Joita tu-rrs:- soveltaa ennakkoluu_

toivoo ystäväsi 0IIi

lierra }iiiitoimitt;,.l,j*.1 J

Vzr.stnunsene,i,ni 011i-ys-bävi,fn ltir ;i ee se en iralur,.n
e si ttää seLiråiava-a. 3

1o ttornammln .

Niinpä nlin, f,alIu, annathan ån-teekei E en lnnon, jo1la Jussi ja
minä yritimne gaada keakustelun
käEintymään paremmin vastaamaan
nuoren yhdietykeernmc tarkoitusta.Ettel kenellekään tulisl mleleenvälttää tieteenalaamme taloudel-1ls-hallinnolliseksl, ta1 Slnuateknokraatikei. Molemmi1la väit-teitlä on kumma ky1lä kannatusta,
mylla ngytetäiin, ätte1 kumplkaanpidä paikkaansaj

se sti,

ltA
)
o
l--]/

d/

Ol-{}fo+{) TLrL\p,{ <Å}Ar-\ I

i,aI1u
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RUNOJA

Ehnen iltaa
hilj aisessa kaupunglssa.
larrrekkeilla kakkuvadit kallsevat,

puhe nousee kolvuihin.
Klssat, koirat, varikset
kaatopaikan takana syövät tolsiaan.

Verhot heilahtavat ikkr:noissa,
naisen kasvot häipyvät jokalsesta.

Ir,lurmikolla sanomalerrdessä runsaasti vi.rtsaa,
etusivulla Hiroshlnan pornestari

kitara sylissädn.
Sateen voi aavistaa.
Tynjät pöydät, juoma kitkerää.
Radlo on aukl, voisi o1la kuorolaulua.
Sade ravlstaa taloja.

Vuodenkiemon ensimmäi-nen läinsltuull
hätis tää nakkarankuoren
bensamittareiden varj oon.
lumet liukuvat katoi.lta,
nätkähtävät katuun.
lulklnnat tulevista
saavat outoa suopeutta,

, etäislssä maissa sodltaan
kllvaastl asioiden puolesta.

Marklnr Ropponen,
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O. S. [subarf,an. YleiEren kirja$tqtigdg. , -K=atsaus N=e=uvostgi,

@ästotieteeseen iq, trif igstglai-tot<sgenn Ven. ä1ko-
ffiom. RllTf,t-S-una1a & Måiia ttYiman. Suomen Klrjä,s-
toseura L979. 496 sr (h:lnta 85 mkr opiskell joille 45 mk)

|[,Eimä viime syksynä valmistunut suomennos penrstuu hiliattain
ectesmenneen 0,. §,. fsubarj anin Otsstse j ei tribtriotekovedeni je t eok-
sen kolmanteen painokseen vuodelta 1976. Seos aLkaa katsauksel-
La kirjastotiet een kehittymisestä nimenom?an yht eiskuntatieteek-
si. Tåssä. yhteydessä kirjastotieteen tieteenluonteen arnriointi
ja sosialistisen kirjastotieteen ja pol:varillisen kirjaPtotie-
ieen suhteen tarkastelu jää melko vähälle. 0lennaisin tulee
kuiterrkln esiin.
Tsubarjanin teos keskii;tyy valtaosin Neuvostolilton olemass&-
oleva3 kirJastojärjestelmän rakenteiclen Ja positlivisten sä&-
vutusten kävailuun. Useissa yhteyksissä esitellään niltä his-
toriallisia ehtoja, joiden vallitessa kirjastojäriestelmä on
kehittfnyt Ja jottra ovat vaikuttaneet koko aian myös ?gsiaIis-tisen t<irjaåtotieteen teorian muotoutumiseen konkreettisten ko-
kemusten vafitytsellä' feoksessa tarkastellaan perusteellisesti
Neuvostoliiton kirjastorlaitoksen organisoir:nin perusteita, {l_eis-ten ja tieteellistån kirJasto jen organisaatiota niin maaseud.ul-
Ia truin kaupungissakin sekä esitellään valtiollisen ja paikallt-
sen tasonkir jastohallinn.on perusteita. Klr jastopalvelui_qn laa-
dullisen tasön kuvailussa fsubarjan pitäytyy leninin ia Krups-
kajan sekä NKP:n yleisissä toimintaohJeissa ilmeneviin teoreet-
tiå-ohjelmallisiin ajatuksiin ja lausumiln kirjastotyön laadul-
llsista tavoitteista.
Kalken kaikkiaarL Yleinen kirjastotiede puutteineenktn on laaia
ja käyttökelpoinen perusteos niin koulutuksessa ja tutkimrksessa
lnrin myös käytännön kirjastotyössä.

'I iet eellisen i a ammat i]-lisen informaat i-on
tt ml-nerr #. kä tt lri,ltketieteessä: t i et e entutklmuks eL]- inen

ä.r
ton kansanterveystiet een
tel.. fSBN 95L-45-1839-N,

frrula Lamksovirran työ on lattoksella..nme viime \nroru3.a hyväksytty
lisensiaattityö. Sen varsinaj-sena antina tieteenalall-emme on yh-
t e i slnrrrtat iet eell ist en, lähinnäl t iet e entutkimuks el1.i st en näkökoh-
tien huomioors.ottaminen informatlikassa ja sen tutkimuskohteessa.
työ on teoreettisilta Iähtöltohdiltaan kiinostavan poleeminen.
tytln teoreettisessa osa,ssa kiisitellään lljm. informatiikan suhctetta
tleteentuttrcumukseen ja pyritii.ltn tä1tä pohia1.ta i;:äärittelemäänt
r*itä informatiikka- on.

Iraaksovirta on tr.rtkimrrksensa empiirise ssä osassa suorittarrut ky-
selyn 1000:Ile lääkäriI-le, ja tutkinut näi^n 'rn. Iäiikärien träyt-
tAmia tiedonlähteitä ja tähän käyttöön vaikuttanei'i;a syitä.
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AJANTAPPOLISTA

i{ÄY[TET,YI[Ä

llampereen taidemuseo L\rutarhakatu 34
-10.3, Lapsi. Grafiikkea ja veistoksia
-30 . 3. Kalevalnn kankahilla

3,4 , -j.,5 . Arritra Lucand.er - rnaa,lauksi-a 195O*7O-luvurtlta
3. 4. -1. 5, tai0eimrseon kolcoe,Ima

Nykytaiteen ffiuseo Pnrlomäentie 23
Animaatioelolnrvan tekoa esittel-evä näyttely

§ara Hlld enin taidemuseo Särtrcänniemi
Erik Enrothin niiyttely

KONSERTTEJA

Kaupunginorkest eri
28 ja -ä9. 3. 6. sinfonj-akonsertti F solistina
klarinett i , oh j elmassa Inm. Beethovenj-a
18, ja L9.4. 7 . sinfoniakonsertti € solistina
piano , oh j elmistossa rllm. Brahmsia

Kitarakoneertti §ara Hildenin taidemuseo$§a 30.

Yo-ta1ol1a 25 .3. Pekka Poh j ola Sroup

TEA[$ERIÅ

iteino liirnola,

Ralf Gothoni,

3. kIo 14.00

IV näytteli jiilrurssi esittäir, t$est §ide, §torya 28. 3. klo 19 ,
29.3. kIo 15. ja 19 , 11.4. Iclo 1-9 , 12.4. klo 15 ja 19

Ylioppilasteatte:ri esittää Brechtin Setsuanin hyvän -rhmisen
vi elä 29 . 3. kI o 1 5 . 00 t arnmelan koulull agff : ssä rrm. ViuhmsoittaJa kCI.to1la, Sav'i1innarr li*tä.rit

ff : ssä rIIm. Ibsenin Peer Gynt ja Sartren Kean, näytteliiä
K0ftt-teatterj- f ampereella 11. 4. esitetäåin Breehtin Ker jäläls-

ooppera. f eknilliselli* oppilaj"toksella klo 19.00. I,IPPUJA
UDK: n opi-ntoneuvonirasta ja lnrlttuurivastaavalta.

AHAA-teatteri esittää Karhua ja Koslntaa Sampolassa
pe 28.3. klo 19

:ILOKUVI;t

Kinopalet sissa: Hämeessä:

Ja muistakaa nulckua yönne
ia ei ole niin nä1kä kun
syö

kunno11a,
vä1 ipalan


