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P,--ne,enioh

n§yksy oa uuutakln kutn kesän kuolemaan - sallittaneen
kuitenkin vlivä"h,täimlnen kesäin muistoissa vielä tåim€in keman,
ennenlcuin aloitan valtion tukeman talviloman vLettåimisen
oikein tosissani.
KesäaJan löytöihlni Inruluu klrjastosatu kirjavönninkäisestä.
Kaikille rneille ( ja muillekin) kesä- ja syyssateiden masenta-
mille kaikenlaisten iloisten ja toiveikkaiden aJatusten
vlrittämlseksl.

§å,[u, KUINKA KIBJAVÖNNINKÄJNEN [Utr I]OrSEK§I
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Kirjavönnlnkäinen asui himul-
sen isossa kirjastossa kahd.en-
ne 1 1 akymmenenne 11 äkuud enn e lla
osastoita yIärlvj.ssä. (ntfet
tiennyt aikaisemmin nlin vön-
ninkäiset ovat låiheis cä sukua
menninkäisilIe mutta ne ovat
ihan pieniä, suunnilleen pyyk-
kipojan kokoisia, eivätkä asu
metsässä vaalr. sisätiloissa. )

Kirjavönninkäisel1ä oli kahden-
ne s sakymmenenne s s äkuudenn e s s a
osastossa ihan tylsää ja kenklrr-
maista. §åinä osastossa. luki
nimlttäin pienellä nuovilaatallaHlatinankielislä teoksiari ja
harvoin kukaan pysähtyi kirjai -;-
vönninkäisen hyllyn alle. Silspä
kirjavönninkäisellä o11 yksi-
näistä. Kaikkein pahinta o1i
kuitenkln s€ r ettei se osannut
lukea. !lenenä klrjavönninkälnen
o11 ol1ut laiska koulussa eikä
sil1ä nyt ollut aapista. Ja sel-
lainen kirjavönninkälnen, joka
ei osaa kulskuttaa ihnlsille Imltkä kirjat ovat hyviä ja mltkä
eivät r €i ole pal J on mi stäåin ko-
toisin. Ja vlelä kalken kukku-
raksi vönninkäisen asuinpaikassa
_q11 hyvln pölytstä ja tunkkaista.
Kirjavönninkäinen o11 allerglnen
pölylle ja se aivasteli niin
että kirjanlehdet heilulvat.
Iltaisin kun klrjasto oli tyhjä,
se i stui paksun nrskean, patran-
hajulsen klrjan pääIlä ja hej.-
lutti jalkojaan vetistellen ja

laulaen vovoivotuslaulua: nvoi
volltoot voiimiinuuaavoi rt r nut-
tei Inrkaan kuullut eikä tullut
lohduttamaan.

Sellaista se o11 klrjavönninkäi-
sen eIäimä, kunnes se eräänä &d-
muna nukkui ihan lilan pltkään.
( srff e el olLut herätysi<elloa,
eikä äitiä, Joka tulee pukkimaan
§lkeen. )

Yhtäkkiä se heräsi siihen, että
sen ktr javuod e Ii;kkrri . Yanha
mies oli ottanut Juuri sen kir-jan, jonka pääl1ä vönninkäinen
nukkul. Onnäksl mies piteli klr-
jaa pystyasennoss&r mutta slltl
vönninkäl§paran tåytri nideIlä
kaksln käsin klinnt kirjan 1a1-
cloista, Juurl kun klrja-lasket-
tlin lalnauspöydälle, klrjavön-
ninkäinen sai hurjan tuuman.

Kukaan el ennättiinyt huomata,
kun se vlltsti pöytää pitklnja pöydein jalkaa alas ja toistaylös. §e näki si1lä pöydälIä
pinon lsoJa värlkkältä kirjoja
Ja mönkl nlistä yhd.en simrjen
väIi in. Siellä oli våihåin ahdas-
ta, mutta onneksi vönninkäinen
o11 plenl Ja kirJan kansi kohoi-
It vain pikkuriikkisen }mn se
hengitti. Kohta kirjapinoon tar-
tuttiin ja vi-etiin toiseen paik-
kaan, jossa kuului heleitä ää-
nlä ja tirskuntaa.
Klr$avönninkäinen o1i than hiljaa
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kunnes kaikkialla oli hll jaista,,
ja lainausaika varuastl päättynyt .§iHo1n se Iåihti käyskentelemään
ympärlinsä ja thilemean värlk-
käitä kiiltäviä klrjoja.
Eipä alkaakaan }mn klrjavönnin-
kälnen teki }öyd.ön. Se melkeln
kil jul riemusta nåihtyäiin AÅ?ISENja viqritti hett sen alas hyllyI-
tä ja aukaisi. Ja kun kirjaiönnin-
kälnen olicein yritti ja oli ahkera
oppi se parl§sa päivässä lukemaan.

i

§iitä Iähtien kirjavönninkäi-
seIlä ei enää ollut yhtäiin
tylsää ja kenkkurnaista. Kun
kirjaeto oIi kiinnl r §e lukiklrjoja ja kun se oli aukl
kir j avönninkäj.nen klrlskutteli
1apsiI1e mistä kirjoista seplti kaikkein eniten. Stkä
sltä enää ed.es aivas tuttanut.

Iapaa,mi.sterveisin
§,\Er1LI

ufethar
)0r;frtwtn?;f;fwtlessqI larhh ?

0plskeli jat ovat kautta \ruosien
korostaneet seminaarien merki-
tystä tärkeimpiinä oppimlstapah*
tu-uoana. §eminaareissa a jatuk-
sia ja ldeoita syntyy ja kuo-lee, hahmottuu }nrva koko alas-tamme ja ne ovat niitä har-voja tilatsuuksia, Joissa ar-
gumentoidaan ja pohditaan yh-
dessä asioita. Eritylsen tar-
keätä on s€ r että seminaarels-
§ra joutuu keskustelemaan asloi-
den kanssa, kypsyttelennäiin aja-t'elmi.a. Ja ajatusten kypsymi-
nen vie aikaa. S tkst seminaa-ri parhairnmillaan on sarja kiin-
_teähkön ryhnnifur tapaamisiå, jon-
ka vetä jä o$aa no etaa esill-å
ryhmåin työskentelyä etenpäin*
vieviä asioita ja ryhnä ätctii-visestt nlettii jokaisen jäse-
nensä ongelmia. Tälläfuren
suurj-npiirtein olisl ideaali.

!ämiin syksyn laudaturseminaarl
( 1. ) ei ajnakaan ulkoisiltapultteiltaan vaikuta vakavaltayritykseltä perehtyä asioihln.

Iaudaturseminaarilla on koko-
naista neljä kokoontumlsker-
ta"a, joista jokailen kaksitun-
!ll*r, ja joka kerralla käsite1_
}ään kakst esttystä ! S iiä -r.ärr_
deksan tunnln 1äudatrr"se*i""ä-'ri.
Tästä herää kyslmyksiä:F Eikö seminaarin vetäjä (prof .
Okko ) luota omtln rrykyihii;å
vetää täyslpainoinen semj.naa-ri? Joe kylryjä orr r on osal-listuj ien oikeust.urvaa 1ouk-
k?avaa r että tuo opetus evä-
tään.
- Onko salltttua yliopiston
eää,nnösten mukaan, että y1i ZAtunnln opetusvelvollisuuå ku*tistetaan kahd.eksaan tuntiin?
"* Miksl tällainen pikalmrssi,
kltn muut seLjJraarilaiset (2.-
ryhmän) tstuvat seminaarissajoka viikko koko lu}mkauden?

Yhdeksl syyksi lyhyyteen Okko
on esittiinyt ryhmåin pienuutta
( seitsemåin osailistujä" I.
ftIi.e1eståtni lnritenkin kokemus-
ten mukaan 7-B on ldeaalikoko
hyvin toimivalle ryhmäI1e.
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7 :9.. lapaslmrne tutor-lapsemme €rr-
simmäisen kerran. llteifla kalkillaoli nälkä ja niin 1ähdlmne Attllaan
syömään ja tutustumaan toisiimme.
Anna-Ieena Savolainen kertoi vilk-kaalIa kar jalanmurteellaan olevan-
sa kotoi-sin Joensuusta. Arlna-leena
p3?P1. ylipppilaaksl kevääI}ä -BO Jap?."tt1 , - ett ei ko skekaan kir joihin -
( 'koulukfT joilri.n ') vuoteen. Syk-
gyn håin vietti talouskoulussa pysy-
äkseen kuitenkin jotenkin kj.inäiItkoulurytmissätt . -Keväällä 

Änna-
f.,eena o1i työssä fysikaalisessahoitolait oksessa vastaanot toavus-
t a jana , j onka päät ehtävåinä olihynyillä ja oI}a ystäväI1inen ih-misille ,

Iarja Puupponen on kotoisin trau-kaasta, Jyväskylå'in Iäheltä, f ar-ja lrrki viime vuoden Joensuun kor-
keakoulussa englantia, mutta mj.e-lessä oli kuitenkj-n kir jastoala.
Nyt [arja suorittaa engian"in app-ron loppuun.

Jaana Saherma pääsi ylioppilaaksi
kevää]lä -80, lähetti paiärlt tän "rre r mutta ei. kuitenkaan lrrkenut
pa1 joa. Syyskuusta huhtikuuhun
hein o11 Ruotsissa töissä ja pala-
si kesäksi Suomeen lukemaän baåsy_kokeisiin. Jaanal1a on jo pitf<aeinollut kirjastoala mlelesÄä.- Kir_jastonhoj.ta jan ammatti tr:ntuu ki.-valta ja on sitäpaitsi niitä har_
vo_J-a ammatte ja, joissa Eaa aamulla
nukkua pltkään. Alku ei ole vielävakuuttanut Jaanaa, sil1ä tiedotus_gppi kangastelee mlelessä. Anna-leelan päätökseen valita kirjas_toala ei niinkään vaikuttanut -mah_
d.ollisuus nukkua aamulla, vaan ha_Iu oIla ihmisten kanssa teiremisis_sä: Kirjasto on lisåiksi tr.rntunut
"i+lttyisältä palkalta jo pienestäpitäen.
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Haija Haavisto on kotolsin
Kankaanpäästä. I{ärt klrjoit-
ti tirnä keväiturä ja Iähettipaperlt tåturne ja yrtttt myöe
ruo tsta lukemaärr . Mai ja
odottaa ktrJastonhoitaJan
lyön olevan monipuollsta,
Irun taas ruotsia lukemalia
olist val-mi.stunut vajn opet-
ta jaksi.

EKAN. VIIKOTI,IUNNE}I\,IIA

Ensimmäinen virkko oli kaikkiennielestä hirveää höseötysit;-jälkeenpäln ei pysty muistaåaarr
muuta kuin kamalan itiire€rr.Io*o? ,'pigni_ tyttö isosså--yli_opistossatf oli voimakas. Häti
ensimmäisenä päivåinä o1i root_sin alkr:koe, äitca ei varmåan_kaan ollut psykologisesti iävfn
lfvin valittu. Jaaäa kertoi-1u-kujär jestyksen- syntyneen paris_
§a r kolme s sa i1las sä . Jaaäa .ia
S?fja sanolvet, että hei11ä ir_1+ hyvin pian selkeä kuva 

-sii_
t?r mitä lukujärjestyksessäpitää p1ta,
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KAIIO PÅAN PA::'IJ.,E

Osaxrsa alkuhössötykseen tolvat
asuntohuolet. Kaikki neljä ovåt

- kuitenkin saanuet katon
päänsä påäIle ja vielä keskus-
tasta. Anna-lreena asuu lrsuku-
laistädi-ntt luona alivuokralai"-
seno,,Kou1ukad.ulla. r'Iäti on
hertdaj-nen nanha itrmlnen ja
huolwhtii kaikesta, joskus eh-
kä vähiin liiankinrr, kertoi yk-
sinään asumiseen jo tottunut
Anna-L,eena. 'Iar ja on myös ali-
vuokralaisena, mutta tot eaa
naurahtaen, että on sukulal§-
rasitteista vapaa. Jaana on
alivuokralaisena ja hänen pi-
ti saada asua siinä alnakin
jouluun asti-. lvlutta yIlättäen
llmaantuikin vuokraemännän
sukulaispoika, joka halusl
vaihtaa yksiönsä Jaanan tj.la-
vaan kspsloorr. Tässä vaihtokau-
passa on kuitenkin vielä monia
selvittämättömiä asi.oita, Itai-ja asuu tyytyväisenä omassa

rauhas.saan, pienessä yksiössääin
Iialevanpui st o t ie11ä .

}iI IÄ I{IEI,IÄ IL.i,NSES IÅ

fampereeseen 'Iarja ja Maija
tutustuivat kävelemäIlä kaul'',;
pungilla k4rtta käd.essä. fam-
pere tuntuu alun jälkeen yk*
sinkertai selta lcaupungilta,

jossa ei eksy. farja kertoj-
olevansa kovasti tYYtYväi-nen,
siilä hiin on aina halunnut
isoon kaupunkiin.
Anna-leenalla o1i korkeat odo-
tukset fampereesta: rf Kaikki
kehuivat Tamperetta aivan mah-
d.ottom",sti ja vielä ainakaon
en o1e pettynyt. Äikaa on to-
sin ollut hyvin vähåin kaupun-
kiin tutustumisesor 1ähinnä
tunnen vain Hämeemkad.un oikeanja yäserunsn puolen. f avagt ia-
pubissa olen käynyt, muualle
en vieLä ole ehtinyt. Nyt kun
alkaa nnuut asiat oI}a kunnossa,
aion oikein nauttia ja käydä
esim. kaikkl ihanat ttplkkupu.,
t iikit läpir! .

Jaanan nle]estä lampere on so-,
pivan }<tiicoinen tcaupunt<i ja
täällä on mahd.olLisuus'behd.äjotain. Tukholmassa ollessaan
hän tottui siihen, eträ aina
on jokin paikka, johon volplstäytyä. Jaana on liittynyt
elokuvakerhoon, jonka hän ko-
kee melkei-n velvollisuud.ekseen
( isa elokuva-aIaala) Hän on
käynyt myös Sara }Iildenin tai-
d.emuseossa ja katsomassa Raa-
tikon esitystä frt,od.i kahd.elle
iholle tr .
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Ilarrastrrksistakj-n juttelinn€ r _.

Anna-leena viettää vapaa-ai-
kaansa mielealan mukaan: käy
lenkil}ä tai ravintolassa
(tumpi vain tuntuu nteluisärr-
malta) tai istuu kotona muka-
vlen ihmisten seurassår ,Iar-
jalla on lelkrreily jäänyt tä*
nä syksynä (mutta våin lenkki-
tossujen puuttumisen vuoksi) .
Lenkkeilyn lisäksi 'narja viih-tyy käsitöiden parissa. Jaana
aloittl ja lopet$i höIkkäämi-
sen tårlrä syksynä. Fianoa ei
saatu raahattua fampereelle,
mutta käsitöltä voi aina teå-
d.ä. UIai ja pitää piirtämisestä.
Ja tottakai klrjastoihmisinä
pghuirane myös, kir joista. Mai jra
r;itää Mika rr{altarista ja y1eån-
säkin historiällisista - 

romaa+"
neista. Waltarin romaaneissa
histori.a ei ole kuitenkaan kes-i.gls!ä, 

. 
vaan niissä on tiettyä

elämänviisautta. Mollber6ln
Maastamuu'Dta jat on y}<si Mai jan
lempikir joj.sta. Jaana pitää -

Steinbeckistä, Ilaxnessista, lin-
nasta ja Sinkkosesta. Håin Iu-
kee nyös nrno ja ja psykologir^r
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sia klr Jo Ja. f abermarul Ja HeLe-
na Anhava ovat mielirunoilijoi-
ta. Jaana valitti kilrettär.ei-,
kaa el jää rilttävästi lukemi-
Seen.

Anna-L,,eenan ehd.oton ykkönen on
folkienin 'Iaru: sormusten herrr
rasta. Kirja on niin mu.kaanga -
tempaava, ettei sitä aloitetx
tuaan millääm raaskisi laskea
käd.estään. Sormusten herrasta
innosturtuaan Anna-leena lulci
myös muita folkienin kirjoja,
muttel löytåinyt niistä samaa
viehätystä. Risto Rasan pienet
luonnonläheiset runot ovat
myös mleleistä luettavaa. 'Iar-
ja ei juurik a&ra lue runo ja ,
häntä klinnostaa ulkomaiset,
täIlä vuosisadalta ilmestyneet
romaanlt, esim. Alistair Mac-
lean.
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}opr:ksl kyseU.mme ttlppsilta^m".

UDK:n jär jestämistä yht€i-
sistä tilaisuuksLsta. Ann:r=-
freenal-la oli aluksi vaikeuk-
sia muistaa tilaieuutta MIKSI
5 YUOI'IA,; enslnrnäj.selIä vllkor-
la oli tilglsuuksia y1i sleto-
kyvp. f i-Iäisuus o1i mlelen-
kiintoinenr Y&rsinkin vanhem-
pien opiskell joid.en mietteet
sivuaineista. Ajankohta oli
ehkä vähäin liipn aikainen, kY-
symään ei oikein vielä pysty-
nyt , aihe twrtui vähåin korkea-
Ientoisel,ta lukuiär jestyksen
kanssa painivalle aloitteliiaI-
Ie. Jaana totesi täh€iJr, että
hän haluaisl ehkä sittenkin
vaihtaa tiedotusoppiin, koska
siinä pääsisl vaj-kuttamaant
herättämä§r ,ihmisiä. Ylcsi kir-
jastonhoitaja ei pysty vaikut -
tamaan moniin.

Ja si.tten tutustumisiltamat :
sketsi oli hWä, oikei.n tosj*
hyvä. Sellaj.sta ei olisi osan --

nyös mukavia, ihniset tutus-tuivat (ne jotka lltamissa oli-vat. Uusi-a o11 aivan lilan vä-
hän. )

Haastattelivat:

PIRJO SUOMTI§EI{
JAÅ}TA TmNr (orr.)

Yli Pihttsten, Pööoi,en!
Olen monta kertaa onnitellut itseäni siksi, että minun on

suhteellisen helppo tulla toimeen vähällä rahalla. En ole
koskaan pyytänyt rahaa vanhemmiltani, enkä ole sitä kos-
kaan paljbh- saanutkaan. Toisin sanoen olen aina ollut köy-
Ua. Xyt älen opiskelija, pankissa oleva rahasumma on mi-
tättömän pieni, ja kotoa en enää saa mitään. Joskus on vai-
kea vätttää mielen apeutta. Vaatteet kuluvat. Täytyy pitää
pitkiä hiuksia siksi, ettei menisi kampaus_ku.lttja.. Ei ole va-
iaa katsoa hyviäkään elokuvia tai näytelmiä, ei voi ostaa
rakkaitakaan-kirjoja. On kuitenkin ollut aina jonkun kuu-
luisuuden elämäntarina kannustamassa eteenpäin. Sellaisia
ovat o1leet mm. Kivi, Lönnrot, Larin Paraske, Paavo Ruotsa-
lainen, monet valtiomiehemme ja karjaiainen siirtolaisväes-
tö. He ovat alkaneet alusta, taistelleet ja voittaneet. He ovat
oppineet olemaan ilman ja lannistumattomalla tarmolla ja
sydämellisyydellä luoneet jotain suurta satojen ihmisten
itbt<si. Heitä ajatellessani unohdan, mitä minulta puuttuu ja
näen, mitä minulla on. Siltoin jaksan tyytyä oleviin oloi-
hin, käyttää vain lainattuja kirjoja, kuunnella konsertteja
radiosta ja entistä tarmokkaammin pohtia, mistä saan opis-
kelulainalleni takaajat. Silloin jaksan uskoa, että päämäärä-
ni on tavoitettavissa, kaikesta huolimatta. Susonna.

i
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VT POHJOT SMAINTII\T KIRJASTOAI,A}T OFISKEIIJOTDEI§ KONFERI,I{§SI

BO34§1SSA 1,2. -14.. 11 . 19q,1

Lähd-e muleaan t IlmoittaLltumislista ja konf erenssin aiheet IiDK:n
ilmoitustaululla. AIIISTUKSTA a:i-heista kokoonnutaan laatimaan seu-
raavan kercarr perjantaina 16.10. kell.o 12.15 Atti-l-assa CIpisk,eli;la-
huoneessa 64C, johon rnennessä oli.si myös ilmo j-ttauciuttava.
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SUOHAI-A'SET NORIALAISTEN LUONA SUONESSA

Keskivilkkona 23.9. Lal*oksellarume oli vieraana kahdeksan
lorialaista kirjastoalan oplskeliJaa ja 0s1on kirjastoUor-
keakorrlun kirjastonholtaJa Jorunn -Winju 

Hansgrr. Hä offvåiviimeLsen r kol"nannen opiskelurnrotensa - ekslsrrsiolla Suomäåsa.Norjassa opiskeluihln lnruLuu pakollinen tutustqmj.nen 3onlinnaan LilJ**to-o1oihJ.n paikan pää11ä. länä vuonna ryfrnie oiiSuomen Usäksi lilkkeetta ainäkin Ruotsissa; [anslrässa, pä-
rilslssa ja lontoossa .
Vieraidemme ohielma o11 tiukka. Helslngtstä aaraujruralLaklo . l-0.1o 8aa,pune111e eslteltiln laitästamme se[ä Attilaay19e1sä, Jolk? jäIkeen o1i vuorosaa lsrssikirJasto ja-yif-
pPiston ruokala Lounalneeu. Kahdelta palattttn"tåkaiåin"laltokselle, Jossa professori 0kko esitelmöi suomalaLsesta
l.i"jastoalan koul-utuksesta. Sen Jälkeea ryhrnä Lähti kaup,n-kiklerrokselle Kal"evan kirkkoon ia kaupr.mäin kitjastonlulfirsalttn e johon etenki-n Jonrnn - o1i jä alemmin ihastunut.
Iampereen perinneystäväIlisestä ilmapllristä antol hyvänlmvan 1u}msal-i,ssa ollut valolnrvanäytte1y, jo**ä oli lrrviavlelä toistais'ek*1 pystyssä olevteå vanäö jän räfånrrubtenllsäksi myös surullisen- lnrululsasta Verkaiehtaan purlnropg-raatio sta.
KuudeLta yLiopi.ston ruokalan kabinettssa keslnrsteLivat Nor-i"}"ls_e! j! paikalle uskaltautuneet suornrlaftspt opisk"riiåtÖpiskelliatotminnast? {a. nol jalaisia klinno st*v"sta ky*fylr-ggstä 'fmlksl EuoTnål-aisi.sta kirJastoLsta lainataart nliä ääiJonIl"joi?': Lisäksi kr,rnkin maan ärityisongelmien åhel1a oå kir-jastoalaLla runsaastl ylr!*isiä puläasslmyksiä ioista onhy_ödyl11stä vaihtaa mielipiteitå. Valitättavasti melllä sno-malatsilla ei ole mahdollisuutta samantapaislin ekslnpsioi-hin' Laitokserame määräraha;* riittävät vain yhteen IO0 khlnekslnrs 1o orr o e

lähtöhetki koittt 20.30 norJalalset matkasivat takaisinHesaan, iossa heitä oåotttvät pääkaupungin tcarlniit ja sltu-
I9t -kiriastot ja Socla1-och kornmr:nafrrögikolanln klrjäsiå:
1in ja.

*
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Fieitä oli n:nsaat vii'sisataa

""i-puorirt" 
Pohiolaa' stjörda-

lissä heinälkuus§a 19Bl ' suom€s-
tä- änitenl nelisensat&ä' Nuorin
åii i 3-*åtias, vanlimmat Yli
"ifA"tX3nrmene:r. 

Noin 50 §uomå-

täista Polkl kotiseudultaan
Vaasaan ja laivanatkan J3lkeen
trafri Keäki-Ruotsin ia- Yli Nor-
irtt tuntureioen kertoakseen
åääiiääii;, että erome me halua
ydinsotaa.

}Xn,il,ili TRÖNDE],AGIS SA

Puhuttiinr Pohcllttlin' +-
mittiln tie'loi a' 011 kaksi
näivää aikaa öPPla vantremPi-en
Iä"lr*ttytin aktiivien kokermrk-
*i*ta iä sitkeY$gstä'--Pftafttiin nairtti' mygs- aina-
kin toistalseksi rniltei luon-

"ä"tifassa 
säilYneistä uPei's-

ä;äisenista. Kuunneltiin
vakavi"- "oAurrvastaisla 

laulu j a

J t tanssittrin rock-konserteis-
ä" olemassaolon ilosta'

Uie, su;mafaiset halusinne iät-
tää [röndelagiin PYsYYgn m]]s-
ton uudesta rauhanliiklce€stä o

Yån hiliaisj-na tunteina tois-
takymmeäta ranhantahtoista ih-
misia rakensi muistomerkin
tunturille, ioka sijaltsee Pä-
rin kilometrin Päässä suunrti-
tellusta NAt0n a§evarastosta'
Aivan vieressä on toinen kuk-
kula, jolta norjalaiset Parti-
saanit 

- 
Puolustivat maataan

toisen maailmansodan ai-kana
saksalaisia vaetaa. Paikan oli-
vat vallnneet seudun asukkaat,
iotka haluslvat P{8{? lun}emat-
f,omj-na. He pelkäsivät j outuvårr-
sa vaikeuXsiln, koska haluavat
säästää kotiseutunsa ydinaseil-
t"*r-"tomerkin 

pali astus oIi
lähtöaanuna kello kuusl. Edel-
lisenä iltana o11 ollut suuri'
roek-konsertti, Ja vaatikin to-
d ellista tahdonlujuutta nousta
makuuPussista viileäåi:r aamuun
ja kiivetä kaksi kil-ometriä
jyrkkää tunturitietä rakkoisil-
iä jalkapohiilla ja natisevalla
poliellal wiutta - karrnatti !- I{uistomerkki si j aitsee kau-
niilla paikalla keskellä hil-
j aista metsää. Suuren 'klven

YD,

AfrI IJLI

t'lul STbMERKK I
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tt
pääl}e o1i valettu sementistä
iroh j oinen pallonpuolisko . Pie-
äieta valkeista klvistä o11
hahmoteltu pohioismaid'en ääri-
vlLvat. [röndelagin kohda]la
ofi kutrta, ja ioseain leii?l..}i
rarrhankyyhky. Iviaapalloon o11
kirJoitättu- eekä euomeksl että
ruotslksl YDINASF,EtON POHJ0I&[-
TJS.NUIPEÅII'RIIT NOROEN . TäNä
mulstomerkkl sällYisi.
MITÄ IVIE YOII{ME TEHDÄ ?

[Einä syksYnä on erl Puo]i]Ie
Suomea syntYnYt uusia rYh-miä,
j olden tävoltteena on tehd.ä
iauhanaatetta tåirkeäjJcsi thmi-
sil1e Ja prrhua ääneen. ydlnsodan
mielettömYYd estä. f änäl Inrun
vllmelsel1ä vilkolla taPahtuu
palJ onr M.kesklvlikkona 28 . 1O

li ari estetään useiLla palkkalrun-
åifia rauhannarsse ja. Nimilj-sl'r"
tat yd.inaoeettoman PohJola1r'
puolbsta klertävät koko talven.- Nlnlen keruulla ja keslnrste-
lutllalsuuksilla ( esin. ke 1 4.
10. klo 15 Y1loPlsto11a, huone
E 10 ) yrltetäåin virittää laa-
Jaa keekustelua Yd.lnaseettoman
i'oh j olan toteuttanlsen nalrdoll'l-
euuksista' Asiasta puhunj-aen ei
Eaa jäädä muutanien ulkominis-
teriön vlrkaniesten ja hqPvan
tutkiJ an monopoliksi. §a&a}Ia
keskustelu saadaan tolvottavas-
ti lrtt fraasien Ja ennakkoluu-
loJen pyörlttelYstä kohtl kon-
kräettiära toinintaehdotuksia.

Tåinäåra, !ilrc, Ydlnsod,an uhka
on suurempl kuin kertaakaan
toisen maailuaansodan Jälkeent
pltälsl muistaa tukea uild.en
l}rnlsten työtär Jotka Parhail-
laen neuvottelevat kilpava^ruet.e'
lun hillltsemlseksl Ja Pohtivat
kelnoja rarh an turvaamlsek §['
§111ä meltä on monta, jotka QIII-
me alo kalvautua Perunakella-
rlin odottauraan isoa räiähÖYs-
tä. Ile teemme e yhdessä Ja vol-
makkaastl r työtä aen eteen,
että kenenkäåin muunkaan el tar-
vltsisi suuJxnitella tulevai-
suuttaan väestönsuo j assa.

w sE§ I rnöupgrac, lilsa Yesanto muka,a
Maria Wlman olleet
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rrKuoleminen on aiua kauheata tfirn
niikseen tuIee... tt

frUskotteko r että sota syttyy? tt

rrKyllä. 0n kauheata sanoa. sitä.Kyllä, minä ajattelen niin jo
nyt . Uskon , että so t j-minen Ik-sinkertaisesti kuuluu ihmishlon*
toonff

"Pidätt ekö itse?tulne t iedemlehenä? I
tr§h enää. En aivano r.plctäin itseä-ni humanistina. Eikä se ole mer-killistä? t'

Meiäiin on myös opittava. Vapau-
tuksen aika on siis tulossa!? t
0ppikaarune rakastamae,n pommta
TAI . . , fAI MTilINJ\.J{.X{ KAIKKI JOU=
K0LIA 28. r0 RAUHANMABSSIT,TE ja
näytetään noiLle tf humanisteille tf

mitä mieltä olemme heidEin pom-.
mistaan !

T. Coh€h , hvunan'3fi

" Olen hurn anisti "
Amerikka on iso maa. Slellä asuukaikenlalsla thmtstä. §iel-lä. sat-
tuukln kaikenlalsta. Besi:r steLli
rakennettiin pommi. §ttten vaLtt-
t ifut presidentti . Pr6sld enttJ. rä-
kastaa tuota pommia. Ei ihmet

Pommi on kiva. Pommi on huma,a.nl .
Pgrnmi va.pauttaa. Kaikesta.

Suomi taas on pteni maa. Jossa e[olg pommia . Vielä. Me 111ä ofrr pre-
sidentti. Prestdentti on sairm s.Ei niln saira.s kuin Amerlkassa.
Suomen presiclenttl lukee Suomen
ku"val-ehteä. Varmasti rnyös numerol
40 ( 2.I0-BI). Tuossa numerosse
on juttu po;nmire lsä,stä ( aitie ei
o1e linrkacrn nähnyt vaj:r Nato onollut lapsesta kilnnostr.rnut) Sa*
mrel T. Cohenlsta. § . [. Cohen on
myös kiva. Ja hunaani. Ja va,pau-
tuksen kannattaja. Read youråelfl
ilKeksittekö aselta mie1e1länne? rt

rrRehellisesti sano ttuna kylIä.
Se on muuan edeLlytys työlleni.
S e on hyvin klehtova työ . ,
nAina kun minulta tcysytaän, onko
s i t t en e pämo raal i s ta ianpaa ihmi -set, mutta säästää rakennukset,
minä vastaan: Nuo ihtsiset ovat
viholllsmiellsiä sotilaita, o jaon aivrn oikein si:iästää sivii.r,
li.en omaisuutta. Haluatteko Co-
1an? Asukkaat voivat tehdä kaksi
asiaa: he voivat jättää kaupungin
ennenkuin taLetelu " alk&& s mikä
useimmiten onnisturr jos atkan onriittävästl, taj. sitten yrittää
suo jautua maan alle . Pornnisuo j iin .

'lf" puhutte aina vain Euroopastaja sodasta E:ssa. Minä satr.rn asu-
maatt E : sså o Tari-nanne ei lnrulo sta
kovi-nkaai hWäItä minun korvissa-
ni. ll

rf Se on loogista. § iihen voin vas-
tata valn sanomellar e$tä teillä
on huono onni. 0lette Neuvosto-
blokin:,naapurisså, r Te olette
uhattuna. Meidät erottaa teistä
valtameri It

ttEikö se oIe kauhistuttava }flro-
lema? rf

t

?

I
-

Jaana p
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Eeni.x-1i-ntu nousee liekeistä
uuteen elämään

'[un ei ole enää mitään itsenetsintää, yhteytemme toisiin
muuttuu rakkauden suhteeksi. tr

( sri Rarn)

rrTunne itsesi- ! H

Eräs marxllaisen Bostiologian
perusotaksumia orr r ettål itrmlsenoleminen rnäärää hänen ta Juntårrsr. .Tämä vol vaikuttaa ensi ältmayk_selIä f tsestäåin selvyydeltä,

ihmisistä, joihin tuo sanottu ei
tunnu soveltuvan, i_hmi siä, J otka
äärimmäisen vaikeissa olosuäteissa
kykenevät säilyttämään toivonsa ja .

elärnänuskonsg r vaikka heictän f oo§i-sesti ajalellen olisi täytynyt
vaipua_ epätoivoon tai meäeätyä.
Toisaalta oma ahdistuksentäyteinen
aj-kamme tarjoaa runsaasti eäi-
merkhejä tapaulcsi-sta, joissa aineel-lisesti turvattu e1ämä-ei ole ilmei-
sesti kään riittänyt ; eksistentiaali-
sesti lroettu tuska on vahvistunutit se säi lytysvai sto akin vo imakkaam-
y-akgi ja moni nuori, l*jakaskin
ihminen on vapaaehtoi sesti 1r:.r:punut
elä:rnästään. Oli sikohan niin o ättei
em. materialistisen maailmankäsi-
t;rksen eräänä kulmakivenä oleva
olettamus sittenkään aj_na j a kai-
kissa olosuhteissa paikkanåa ts,
ihmisen tajunta saattaisi määrätä
hänen olemassaoloaan jopa ratkai-
sevassa määrin?

- syvähenkisen elämän
mahdollisuuksista
tässä ja nyt - /3

Tri Viktor E. _Eran[l , påykiatri
j a neurologi , o1i eräs nii ste- har..yolsta, jotka ovat käyneet läpl
kokonaista neljän keskityslej_iin._
kauhut, Yksi näistä oli- Auschwitz.
Frankl o1i heikkokuntoinen oppinut,jonka ei oletettu selviävän iren-
gfsqä yahyempien)rin menehtyessä
epäinhimilli sissä o1o suhtei ssa.
IIäneIIä oli kuitenkin eräs erityi-
nen taito: 

- 
hän kykeni s;nrentymään,

-lvai o amaan it seenbä ,, s . o . syvään '

Eol_templaatloon, josta hän yna uu-
delleen sai voimaa kestääksäen.

: §9{*, jälkeen Frankl j atkoi
t,,rtkimustyötään ja lääkärin
työtään. V:sta 194? 1ähtien
hänel1ä on ollut Freudin oppi-
tuoll Wienissä, mutta hän on
myös j alkuvasti matkustel l ut
yinpäri maailmaa luennoiden
tr<iinnostuneille k"uuLi_ joill e.It seään hän pitää psyiioar: al.yy-sin lrolmanneä tärtäää vairreää
tunnushenki 1 önä :
Freud - nautinnon tavoitteluAdler vallan tavoittelu
Frank1 tarkoituksen ta'roi_t=

tå1u.
Hän lni=joittaa: rCIn kysy-

Tys eräänlaisesta sosiogeenis ästä
,- -(mas sa)neuroo si st a, nimf ttäin

t arkoituksettomuuclen tunt e e sta.Potilaat eivät enää val ita kär-
sivänsä alemmuudentuntei- sta tai

.- ssksuaal i si st a f rustraati oi st a
kuten Freudin j a Adlerin aikaan
o11 aslanlaita. Tänään he tule-vat tapaamaan mei!ä psykiatreja,
koska tuntevat itbenää- hvödytiö-
mik§l ... (se on) eräänl-aistä
eksi st enti aal.i st a f rustraatiot a,
heidän eksistentiaallnen tyh-jiönsä. "(Viktor E.Frank"l : tfre

".unhe-ard cry for meaning; psycho-
_t_herapy & Humani sm, Lond.on : 

-

Hodder an.d Stoughton 1979)
Frankl viittaa myös käsite-

sei<aannukseen Maslowin tarve-
hierarkian yhteydessä: on ero-
tettava toi.sistaan korkeammat
j a alemmat t arpggt ,_ säi.lymi sen
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ehdot ,]* edel1_Srtykget ulkoi sessaja sisäisessä merkityksessä,
tehtävä siis ero t<äsitteiden
"means t' j a threaning t, väIil1ä. ''

Tarkoituksen tiedostaninen luo
elämään uutta seikkailunomaista
sJrryybtä; e}ämän voi kokea kalei-
9os§goppina sielun silmj_n, mah-
dollisuuksien leikkinä, jössa
jokainen päivä voi sisäfiaa
metamorfoosj-en huikean fuugan.
Mietiskely ja mielikuvitus
ovat sisäisesti uudistavi-a voi-
mia ja tie avartuneeseen tietoi-
suudentilaan voi käydä leikki-
misen kautta. Leikki avaa mie-
len portit ja ohjail.ee luovat
vimat uusi-in uomiin.

Mutta me emme voi l<asvaa
i hmi sin"ä ennen kuin olemme
tulleet sanan syvenmässä
rnerirityksessä j tsetietolsiksi .
Thmi sen henkinen it se;rs on i -. - -jofakin, mikä luonnehtii hänen
jokapäiväistä olemistaan ja on
Iäsnä hänen jokaisessa*teos-
'lsaan r se määrää hänen olemisen
taliansa, tavan mleltää asj.at
ja r:eagoi-da niihin, nii-nr se
on joila joi-ssäkj n harvinaj.sissa
taF,auksi ssa. säteil ee haikkeen,
mikä häntä lpnpäröi muovaten
ympäri st öä L:valj-t atiivj.se sti
toisenl,aiseksi kuten jesuiitta-
fj.losofi ja paleontologi.
Teilhard" de Chardinin voi-rna],.,as
persoonal-l i suus niin kuj-n Jean
I{ouston (fifosofian, psykolo-
f.r an j a antropolr:gian tri USA:
sta) erää ssä esitelmässään
Iruvaa:

'T{än ol"i- jotalrin. I{än ej
oll-ut . I ainkaaJr minäti-etoinen.
Hän olj- ralqastunut kaikkeen ja
sanoil;i.n. : I Olen aina rakastu-
masse ja ihan hailrkeen, I Hän
oli suiinnil.leen 7/l-vuotias
tuohon ai 1' aan. Hän saattoi
yhtä!:iriä -r. aslseutua pol-villeen :

hh , perho stoukka. M j-Xä onkaan
perhostor.rl.;k-a miehj-ään., . Jean,
lruvitt ele ol evasi perho stoul':-ka .

Ja. mitä ol-eikaa:r si.tten perho-
$e rI&. . . Je an , kat so t aj."vast a ,
liatso pi lviä o Jumalan lilauno-
ki"rjoitustB.. . . I J{än näytti-
tietävän kaii<en luista ja kj--
vi std . Plu"tt a hän puhui ni j" stä
a.ina toisessa persoonassa: sinä..

Hänen olemuksensa vi-rtasi kaik-
keen, mi.tä hän kat seli . Ihmi-
set alkoivat kulkea perässämme
kun hän kertoili: t..n-ämä-
l<ai!:ki ystäväni , kivet , 1., iille=
levyt noissa kallioissa. r Mie-
leeni tuli valo, si1lä olin
1ähellä ihmistäo joka arvostija rakasti kaikkea, herätti sa-
man tunteen muissa, hehkutti
kaiken. Kaikki o]-i häne11e
elävää, kaikki kuului monin
gitein yhteeno ykse;rteen. . . tt

( Jean Houston : Thmi sen l;ehitys-
mahdoll-i suud.et . trsitel mä tilun a-
nisti-se;r psykölogian kongres-
sissa Gbnövessä 1or79 .)
Yksilön vapautuminen, vapautu-
minen mi-näke skei syyde stä j a
p syko 1-o gi si st a ri ippuvuu s= -.suhteista, jotka juuri estävät
tode11 j- st en ystäv;'ys suht eiden
kehittymi stä , lyhye st j_ : si säinen

.- muut o s on av ain s arJ.a .

On lyätä"vä kiila ol.emassa-
o1oon, oival1-us1.:3nr1m si säi sty-
nei syyri.en tuima 1..ii-1a.

' El-ämä rasvo i ttrru . L1e t arl.l-
}:ailemme sitä l epo soli.ralt a kä-
sin päivätyön jäJ" k,een. Mei-
d.ät halut aan o salr si. t uot anto-
j a kul.utusmyll.yä, joha ijo }lauan
aikaa sitten on eclennyt pelkäs-
tä f yysi st en t arpeici ei tyyctyttåi-
misestä lukuisten p,q)'kc,fogiäten
tarpeiden kuten esim. hyväksy-tyksi tril emi sen , arvonannon ,
mukavuuden Jrm. s).nt eetti, s-va1-
heel liseen tyydyttämiseen.
Vapaa-ailrat eo l. Ii suus 1 aaj enee
sil:. si-., että i.hminen on si sim-
massaån vaj avai-nen k ai}--e ssa
hyirinvoinni s saan . Rut i j-n in-
omai suus l:uroo kur:kliuamme i< i. inni
j a päivä päiväItä on vai t.re ampi
her: gittää .

Toivo suuntautuu l<ahtaa_l -Ie : toisaalta vilorovai-iiutuk=
seen, toisaa1ta hi_l jentyrriseen.

Usein elämän rikkaus on siinä
minkä yl"täky} 1 ä1 syyd-e ssäiiune
sivur-rtamae. Ja urein. l-uo.pu-
mi.nen on etuoil<eus. Ajanviete-
teollisinls on kuin hiel;ka-
ll aatikko, jonne aj.lqu-iset r,yö-
mivät vanhasta totturnuksenta

--hi el."k"akall1,;ujen parj- j-n, Sa.ri aJi-

1

:
t
.



]Lr

telcevää, roistä laatikosta
santa lapioidaan, hiekka on:
aina ja kaikkialla samanlaista.
Niin kuin sarjafilmit, elämj en
}<akut, jotka leipojat itse
saivat muotoil,la, usein mui_s-
tuttavat ikävästi toinen tois-
taan sillä teldjöillä el ollut
m:- el ikuvitust ä. . .

Intialainen filosofi
J.Erishnamurti haluaa hebätellä
rneitä. IIän. puhuu olemassaolon
tavasta, joka ei koostu josta-
kin ;rhtä j aJ<soi se st a t arkkaa-

mattomuud.esta ja tarkoitukset-
tomuudesta, vaan alnaisessa
]rXkyhetkessä elämisestä o jat-
kuvasta oivaltamisesta;' siitä
mikä on totuus:

/f

Iiseen lEeikarointiin viehty-
neitä ja sivistysperinteesl
sämme itseriittäiäia, ettei
mei1lä ol.e malttia ymmärtää
elämäntapaa ja maaiimank.uvaa,joka suures'bi poik-keaa omastamme .
Tätä minä-euroopp al. ainnn-t i eclrin-
! o-o ike ast B.Bn-lraik en-paremmin-
j a-t arkasteleR-a sioitä-omi st a-
hyviksi-travait s emi st ani-läht ö-
l,:ohclista-käsin -asennetta val, ai-
see seuraava anekd.ootti:

- ttJapanilainen zen-mestariotti vast aan" erään yt j-opi ston_
?P*!t?iano joka tuli kyäymääntieto_ja renistä. Na-iä L."jesihänelle teetä. Hän kaatoi iiu-
r?al_ kupin täfteen ja jatkoi
eCell-een kaatami_sta. Frofes-sori katsetr i teen y1ival-umista
kunnes hän ei enää-lcyennyt
hlllitsemään itseääni '§ä on
1-l+* täysi. Bnempää ej. mahdul 'f Niin kuin tämä käppi t , Na-inl-ausui, tolette tä:rnnä omiarnielipite j_ bänne j a ätettamuk-sianne. Kginlra pystfn selvit-
tämään teill_e zeäia äffette
qngin t"rh j ennä kuppianne? t

( si s . teoksi j,n Faul Rei:*-; :

?9" flesho z,erL bones jä Zenin
ilosanoma, !{§Oy Taskuiieto 114.)

Zen-buddhalaiset rnestaritantoivat oppilailleen useinjonkun näennälsesti parad.ol<-

tTotuus ei o1e koettavissa.
Totuus ei ole etsittävissä jalöydettävissä. se on ajan i"o1lapuolerr. . . Tarkkailkaa oäakoh-taisesti, miten aivot toimivat.
Ne ovat rnui stin , mennei syyd.envarastoaltta.., . Muisti räägoi
sj-donnai suut ensa mukaise st i,taltloimansa kulttuuni:r:., uåkon_ngn ja hasvatuksen mukaiåesti.
Näettekö te ornakohtaisesti, *it*r,äärettömän tärkeää oD, ;itå äi-vot ovat kotrconaan hil j aa? Si l" 1äniiden jokainen ,_toiminnan het-ki on mennei syyden reagoi.mist aajatusten puitteissa. -Vain
tä-yqig_ hiljaisten aivojen on
mahdbtl j. st a tarkkaill a*pitviä,
Duuta, virtaavaa jokea, Jt ,

( J.Krishnamurti : fiahctoton
kyslrmys . !{SOY Taskut j-eto 121.)

Onni stuneen tarkkailun
e4eL lytyksenä on oikea ,,virit-
!ä».ty,,inen. Meidän täfbyy har-jaantua katselemisen taiäossa,
Esteettömän oppimisen Ferus* :

komponentteihin kuulr:u ki.ireet-
tömyys, kärsiväIl isen avoin
asenne . länsimaill a koro ste-
t aa:r aina }<ri itti syyttä . [mmär-
tämi seen kiinnit etään huomatta-vasti vähemmän huomiota, Es-teettinen elämänasenne 0n jota-
1ii3 : 

- pgrimmäi sen työ- j a
velvollisuusmoraali.ä ulto-puolella olevaa, haihattelijoi-
den uskontoa. Olemme niin
kärkkäitä arvo st el" emaan, ä1y1-

t
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saalisen mietelauseen rls. koanin,
jonka tarkoituksena on vapaut-
t aa oppi l aan aj attelu omi st a
sidonnaisuuksistaan : koanille
ei ole olemassa.vastagsta
1oo gi s-analyytti sen aj att elun
puitteissar so on eräänlainen
vertaus, jonka Srmmärtäminen
edel-lybtää oivallusta, jonka
laatua on matrdotonta tyhjpntä-- västi kuvata, mutta joka muut-
taa sen oivaltaneen suhtautumisr
tapaa eIämään. Bräs näistä
koaneista on nimel.tä.än t'lintu
pulIossa". Miten saat linnun-
poikasen ulos puIl"osta rikko-
matta pulloa ja vatringoitta-
matta lintua?

Vastaus on yksinkertainen:
Ei ole olemassa mitään pul-loa!
Koi<o juttu on nälcöharha. Tämä
t arkoitt aa sitä , että pr.lllo
s. o. rajoituksenalainen, missä
muodo ssa se sitten il-meneeki-n,
on tämä meidän tajuntarnme, joka
säätelee ol-emistapaamme. Zenin
päämääränä on tämän tajuntamme
häkistä, pullosta vapautuminen,
j oha merl<it see uudenlaist a j a
entistä avarampaar stsv€mpää
tietoisuudentilaa. Tajunnas-
sammehan on vielä täysin tutki-
mattomia alueita ja tiedemie-
hetkin ovat todenneet, että
j-hminen käyttää normaalisti
tryväkseen vai."n muutafiian prosen-
tin aivo j ensa kb.konaisk.apasi-
teetista. Miel.ikr.rvituksen sil-
vin voimme l entää merien y1-1ä ,joi'ba silmä ei ole vielä kosk,aarr
nähnyt n mutta niin kuin Rlchard
Bachin syvämietteisessä lrirjassa
loliki Joonatan I okki Fletcher
neuvoo nuorta oppilastaan,
tämäkään ei ole vielä kailrki:

ttr§in§ saavutat tai-vaan,
Joonatan, samalla het1rell.ä , i; .

joJ-loin saavutat täyC-ellisen rr.o-
peuCen. Iviutta se ei mer' itse oettä l-entäj-sit. . . val.on nopeu-
del]&. . .Täydellinen n"ol:eus, poi-
J:;eni r oo perillä olemista. I

. .Tsiangin mielestä Joonatanin
o1i tärkeintä lakata ajattele-
mast a j-t s eään vangittuna ra j al--
l j.seen ruumiiseen o jonka sii-
pien väIi oli metrin verrall
ja jonlca suorltuskyky voitiin
lävi stää reikähorttii-n. O1en-
nai sinta Joonat an j.n o1i oppia
tietämään o että - sen sisin

olemus eli yhtä täyde1l-isenä
I.-uin ääretän 1u1^:u yhtaikaa
lraikkialla paikassa ja 

_ ajasss. fr

(Bacn: Lokki Joonatan.
Gummerus 19?3 s. 5B - 59 .)

ltlyös e]<sistentialismi on
aj atussuunt ana mj-elenkiintoinen .

ja ajallemme hyrrinkin tyypi-I-
Iinen. Monet meistä ovat saat-
taneet jossakin elämänsä vai-
hee ssa lä;:ikäydä jonkunlai sen--
eksi stentiaal-isen välivaiheen,
jota h;ruin l uonnehtivat ilmaj.-
sut t'Sorge t' ja ItAngst f'. Havah-
tuminen tietoon olemassaolon
perustuskall.isuudesta voi muis-
tuttaa käältynystä; oma arki:
tj-etoisuutemme siinä kääntyy
saranoiltaano niin että paluu
s j"ihen velttoon olot il aan ,jota eksistentiallstit kut suvat
triviaaliksi eli epävarsinai-
seksj- eltsistenssiksi r oh tä1-
)-ai sen heräämi se1 ämyksen jäI-
lEeen mahdoton.

Uskon, että jonkinlainen
ehsistentiaal-inen tyhiiij on
jokaisen läpi}<äytävä, Meldän
on hyvä asett aa it semroe j a
]:ioko minäkäsitteemme kyseen-
alaiseksi o kysyttävä. kuka se
todella orr. ioka kutsuu itseään
"minäksirti ätyrrä aj ad j a
avaru.ud.en tarkoin raj aamall.a
s ekt ori1l a.

Eräät tutkijat, kuten esim
tunnettu Zen-spesialisti Alan
tdatts esittävät mielipiteenään,
että eräät idän filosofisten
jtir j estelmien kehittell jät
tavallaan. olivat sosi-aalipsylno-
logeja jo kauan ennen kuin
länsimailla tuota käsitettä
o lt iin äl et t u muo do st aa!:aan .
Vapautulq sen t i en me st arit täh-
dentävät, ettei i,hmisen ego?
sii.nä rnerki.tyksessä ituj-n olemme

tcttuneet sen lcäsittämään var-
si.naisesti ol-e ollenkaan ol.e-
massa ja Zenin tehtävä. on va-
T,auttaa ihminen n"iistä käsityk-
sistä, joita häneIlä harhaan-
johtavasti on omasta yksilöl-
lisyydestään. Ti:tiravi st autu-
minen c)n lt se asiassa yk si.n-
Liertai.sta, sil1ä ihmj-nen on
i.tse itsel.l"een ongelma, totuus
ori ylt si ej-l,rä sj-ihen si sä1-1-y
nitään ongelmallista: tTi.;i-
ajoista kailcki on ol1ut kj rhasta
j a se,lvää kuin päivänpai ste . 'f
( Al an A , l'/att s : Psyko analyysi ajdästä ja Iännestä. Ctava 197?)

?
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Kuinkakohan monell.a meistä on
oIlut mal-ttia hetkistä kauem-
min istua ja tarkata mielen
työskentel-yä ja koettaa saada
hetken hiljaj-suutta aikaan?
Se on äärettömän vaikeata,
mutta koettuna sJryästi eläh-
dyttävää. Katsokaa puuta, §en"
tyyneyttä sen pudottaessa leh-
tensä, sen itsetiedotonta kau-
neutta ja kuvitel-lraa ihmistä,
joka on vapaa niin kuoleman
kuin elämänkin pelosta (joista
edellinen voi useinkin ol-1a
vain jälkimmäisen eräs muunnos

t ai pä inv ast o in ) j a ri i sul"t ruu-
mij-nsa y1tä.än samanlaisen ltse-
tied-ottoman kauneuden" ki.rkasta-
mana.

Syvähenlri.nen elämä versoo
hil j ent;rmj- se stä j a asioiden,
arvo j en uu«lelleen arvioimi sesta.
Meidän on tarkasteltava koko-
nai svaltai se sti elämänilmiöitäja kehitettävä krlittisen elärnän-
asenteen rinnalla avointao
rakastavaa suht autumi stapaa.
Mielestäni ihmi sen maailman-
kat somuksen arvo ei oleJraan
muodoissa, joita juuri on he1-
poin arvostella, yaan sisällössä
niin kuin haikkien inhimill-isten
pyrl<imyksienkin arvo on siinä,
mihin ne menettelytapolna
viittaavat r - Muistettakoon
muuteR, että Goethe piti
j outil ai suutt a välttämätt ömänä
luovan e1äroän kehkeybJrmis-

ehtona, Mitään tekemättömygrsei välttämättä ole 1aiskhutäa
§e voi myös oirå-åsoitus 

"it*-'kaasta sisäisestä elä.mästä jakIXy olla yksin on jo olemässä-olon taitoa.
Eräs ystäväni kutsi.ri sat_tuvasti tätä elämää o jota usej.m-m3! mei*t? ryiltävät ö: aa,pölynimuriei-ämäksi: pyritään

nautinnon matrrs j*mointiiä o ime_tään huve ja ja nautilräj*-äirr*
hy_Ilästymiseän saalcka. "l,linä--
haluaisin kutsus" sil].e vaifito_ehtoista elämäntapaa kvalita_t'iiviseksi eksistänssiksi,
Jossa ihminen ultrroisj-sta å:_a*än*oL.osuhteista riippumatta 1uooikean tiedostamiäen kau.ttaitse elämäänsä merkitystä. -

Tavoitteena on ti1 a,
i?usa. spruät henlej-set ponja-vrrrat muol,;kaavat jokapäiväi_
sen elämämme kr"rivaä maäperäåkvalitatiivi sestt toi senlai seksi. .
,;"yli jatkuva hereilläolo, -- 

.hetkestä hetkeen oivaltarrå tilaoll tärkein. silloin el ämä äntäynn ä rakkautta kaikkeen
ol.emassaolevaan , sl1lä rati-kautta ei ole iiman ehe;tymistäeikä mielekkyybtä olemaäsäolossa
ilman ralikautta, Ja siellä
missä rakkarrtta on. ei enäätarvj-ta sel ltrygsiä'eilrä mene-
t elmiä .

Li-lsa Viiala
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Mottoi il. . .IaaJa kokemusaineisto osoittaårettä
vallitsee vahva suuntaus luokkayhteiskunnan
voimistumiseen ja että useita kansal.aisryhmiä
sysätään yhteisön ulkopuolelle. Tämän negatiivi-
sen valintaproeessin syynä ovat ne Buuret vae-
timukset, Joita asotetaaan vahvaett ratlonali-
soituun ja mekanisoituun työelämään sopeutumi-
sel1e... " Kunnallismiehen kirJa, 1976

Viimeisen 1! vuoden aikana Kurt Vonnegut on

nouscut trrntemattomuudesta maailmanmaineeseen

Irrrlttihahmoksi Jonl<a kirjoJa luetaan silrsi että
lqaiklri muutl<in lukevat niitii. Tömä on ti.etysti.
synnybtäntr't jr:lkaisupaineen ja niinpä olepme

miltei vuosittain sasneet iloita uusista
Vonnegut-kiiännöksi ctä . Iiyk sy11 ä -81 i lme stt:t
vihdoin suomeksi hä.nen kurrluisa eeikoi.steoksensa
tTlqyer Pianott. Sen saama kritiilrlti oll i.lmen-
t;rmisvuonna -52 ne6atiivista, mutta myöhernmJ.n ter:s
on hohonnut - tietysti - axvoon arvaamattomaan

Ja kieltämättä ansaitusti: se on yksi parhaista
anti- eIi mustista utopioista mitä koskaan on

1:irjoitettu.
Viriklieen"esikoiseensa" Vonnegut sai työs}:enn',1-
lessään vuosina 19tt?-n General .Electric-yhtiön
tutkimuslaboratoriossa suhdetoimintamiehenii .

Täl1öin hän huomasi millaiseksi huippumiehet l''r-
vittelevat huomispäivän maailman. Näitä tieto.in
hän sovelsi teokseensa'tavalla Joka ei varmasti
herättänyt suopeutta telmoltraateissa.Koneistu-
minen automatisoitumi.nen, tietokonej.den kiiytön

J.yrl:lrii 1isääntyminen Ja ruumilllisen työn tekiJöi-
den määriin Ja" arvostuksen laskll - ofll. nämä piir-
teet liiytpät paitsi pitkällevietyinä painajais-
kuvina "sähköpiano "sta myös yhä eneneväesä määrin
nykypäivästä; kokonaisuudessaan teos vastaa todel-
li srrutta paremmin ny.t kuin JO vuotta sl"tten. Vonne-

6ut valitsi llmeisesti oikein ottaessaan lähtökoh-
dakseen teknisen kehityksen rationaaLiesn ennugta-
misen eij<ii syvää henkilökohtaista krlieiä (Dreeden)
i:rrten esim. Ka.rin Boye 'Kallokaniini"sea Ja George

OrweIl "19B4ttssä.

T?H I4frr JA

i IY KK ääT
Teknolo55ian ja teknokraattien ylivalta on"stihkö-
pianos$a" ahdistavaa todollisuutta. Ruumilllisen
työn tel:i.liiitä tarvitaan vain nlissä ammateissa
joicten automatisointi on toistaiseksl kannattamaton
tonta - ja niitä ei ole paLjon. Automatisaation
myötä 'koulutuksesta on tu1lut ainoa väylä edee

tyy<lyttävään ammatttiin. Jokainen ihrrtnen joutuu
pohjal:oulutuksen loputtua yleiseen luokituetestiin
jossa mitataan hänen älykkyysosamääränsä Ja sovel-
tuvuutensa akateemisiin ammatteihin. Parhaat pää-'
scvät y) iopistoihin joissa heistä Joko teiorokraat-
teJa tai hallintomlehiä - muita vaihtoehtoJa ei
jurri ole. Epäonnistujat puolestaan volvat valita
Joko armeiJan tai saneeraus- tai perannusJoukot.
I{astiJa},o t'äIykkäident' Ja ttyhmien" välillä on

mi ltei ehdotoni scn voi ylittää vain"ieoilla rln-
noil'laf'. Osattornat eivät silti kaplnoi, koeka
älyl'kyystesti todistaa pitä.västi toisten olevan
parempia - huonommat ansaltsevat kohtal"onsa.
T,ieäksi köyhimmill.ekin on taattu valtjon stan-
rlardi.-asunto laltteineen, ruol a, vaatteel nel-'ä

ri ittävä määrä rahaa tekivat he miten surl.:eas )

työtä tahansa. Varmuuden vuoksi massaviihde
rrskottelee ihmisllle, kuinka mukavaa on o11a
tyhmä: "ei huolet paina eikä rasitu polla".

.?
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Teoksen päähenkilö Paul Proteus (!) on insinööri,
tehtaan JohtaJa Ja ieäkompleksln rlivaama Bopeu-
tumaton. §j.simmässään hän tuntee, että koneet
riistävät ihmieeltä mahdolLisuuden mielekkää-
s,een työhön Ja'tekevät heidän elämänsä tarkoitut -
eettomaksi Ja turrrattomaksl. Nekin harrrat JoilIa
on työ odottavat koko aJan, nllIoin heidät kor-
vataan uucle11a, nerokkaalla automaatilLa Joka
tietysti on ylivoimainen verrattuna harmittavan
inhimilliseen työLäiseen. lopulta Proteuksen
sisäinen tuska kasvaa nuoruudenystävän esimer-
kin voj.masta Illan suureksl Ja hän noueee kar j -
naan mutta vain hävitäkseen nopeastl taistelrrnsa
hallitusta vastaan.
Pessimistisestä loppuratkaisustaan huolimatta
IPIayer FianoI eIi "§ähköpisno" ei o]e syn]:kä
kirja. Sitä värittää Vonnegutin humaani huoli
ihmisestä taistelussa teknologiaa vastaan.
rrAvainenat' lrirJaan voi pitää tarinaa kissastn,
joka frittää paeta jättimäiseLta tehdasalueelta.
Se kipuaa yIös rajalla oJ.evaa altaa, koskettaa
sen pääIIä kulkevaa sähköjohdinta ja prrtoaa

savuten Ja kuolleena al.as mutta eilti aj.dan
ulkopuolelle. Samaan tapaan teoksten päähenkj.l:it
Ja häviävät mutta kuitenkin omilla ehdoil.Iaanr
ihanteitaan pettämättä,

Tolnen ainutlaatuinen
y,iirre antiutopiaesa on Vonnegutllle ttrlypillinen
muita huumori Jota kirJa on tulvillaan, parharten
ironia välittyy sivuJuonessa Brathpurin ehaahigta
kuuden milJoonan ihmisen hengellliseetä Johta-
jasta. Ilänen matkaansa 1äpi Amerikan kuvataan Iy-
hyinä episodeina. Drityisen mieleenpainuvaasa
kohtauksessa shaatrl vlerairee keskivertoperheen
keskivertokodissa, katselee perheen täysin auto-
matisoitua huoneistoa, toteaa nopeasti materia-
lismin täkaa paistavan henkisen tyhJyyden -
keittiö on automaattinen Jotta Jäiei aikaa [V:n
katseluun enemmän - Ja lausuu ironieesti lähti-
essään "e1äkää ", Toisaalta ttsäFköpiano'h yhteie-
Prmnassa teknokulttuurin suosi.ma maseaviihde on
tukahduttanut kainen ns. korkeakulttuurin (eslm.
kirJallisuut l.eviää vain 12 kirJakerhon väIi-
tyksellä, kirjaillJat Luokltellaan sen mukaan
rniten palJon heidän teoksensa myyvätrJokaiseLle
kirjalle mäiirätään tietokonoen avuLla luettt-
vuusosanäärä Jonka on oltava riittävän matala
jne.), Tåimä piime on yhteinen monille antluto-
pioill.e. Ja mikä olisikaan luonnollfeempaa kuin
s€r että tämä tunteeton Ja kylmä koneyhteiskunta
on miesten luoma Ja johtama. Naisen tehtävä on
ol I a kodin koristus Ja miehen vapaa-aJan viih-
dyke.
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rt§ähköpieno tt olisi lukemisen arrroinen Jo artnei-
Jaan, kirJall.isuuteen ym. ilmiöihln kohdle-
tetun taitavan satiirin anslosta. puutteena
voi pitää oikea^staan valn henkilökuvaukgen
pi.nnalllsuuttta: kalkkl luonnekuvat ovat sangen
y'l<etgLotteisia Ja t'konemaisisr,. Toisaalta Von-
ne6ut kuva.a useasti koneita aivan kuin ne ol_i_
clvat lnhimillisiä olentoJa, koroetaen näin
hlenosti teknokul-ttuurin ihmisen epäinhimilliaty
tymLstä, Joka on hänen keskeinednuotenaiheensa.
EnnloiJaisesti teos onkin hätähJuto teknorogian
murcl:aaman ihmlsen puol.esta; mlten pltkään me

voimmme aJateIlla vsin tuotannon tervehdyttä-
mietä l.a tehostamista Ja Jättää huomiotta yksi-
tyisen lhmlsen tarpeet, kystry Vonnegut. Vas-
taulreen löytämlnen olisl nyt tärkeämpää kuin
lroskaan.

Artlkkelin pohJana on käfietty seuraavia
teokola:

Stanley SChatt: Krrrt Vonnegut, Jr
-erlttäln mielenkilntoinen analyysi I(V:n
tuotannosta HUI HAI teokseen asti.r aåata-
vissa yliopiston klrJastosta

American novelists since world. war fI
-sisäItää 15-eivuisen artikkelin KV: sta,
l.öytfy yliopiston kirjaston käsikirjastosta

Peter Nicholls: The science Fiction Ehcycloped.ia
- alan paras hakuteos, yliopiston kir"laston

käsikirjastossa
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uÄltga kertoks unlanne; Sreu-
d,llaLset votvat saada vsllana(Stanlslav Jerzy Lec) . trreuäl-
laisten valta olisikin surkea
kohtalo naistLle, siI1ä myytitpassiivisesta ja masokistlsesta
naisesta sekä oidipaalLseeta
ättifiksaatiosta gno psykoana-
ly}7sln olettamukset ovat omtaan
pitåtmäiin nai.set mtehiä huonom-
massa aaemass&o Myös Erich Frornm,joka muuten on luopunut Freudin
penrsteettomiwntsta välttelstä Jauudistanut psykoanalyysla I orr p€-
ri-nyt Si.gmund Freudln sovtnlsmtn
suunnllleen sellat§renaan.

Kultenkin Fromm on teokeesgaarr
HWåin ja pahan väLi11ä tarkastel-
lut eslm. väktvallan olemusta si-
ten r että hEinen aJatusrakennel-
mansa antaa otvalltsla vLrikkeltä
nai$een kohdistuvan §,orrlon tuLktt-
semisell.e osLttaj:r psykoanalyytti-
selta kannalta. Sanaa oslttaiJc ko-
rostettakoon r sil1ä ilmiö on, myös
yhteislflrnnalllinen I ja sovintsnta
voltaisiin esim. käsLte11ä MarxL-
laisin temei:r tai se1ittää ns.
vtestintäpaineen ja hegenonian kä-sitteiden arnrllä, Mutta käytteiäk-
seni erään tunnetrrn ti.edotusoppi-
neen rakkainta ilmausta: tässä ei
Icuitenkaan o1e malrrtoLltsta tar-
kemmLn perehtJ'ä. . . totearnme vain. . .tloten asi.aan, slis siihen, mihi.n
loptrnrtulokseen Erteh ja mjnä o1em-
me päätyneet.

lhPoTENESl, SADISHI, NAR§I gl{
Inhimillinen e}ämä on kohoamis-

ta pelkän esineellisyyden yläpuo-
1e11e. Ihntnen ei voi kestää ähdo-
tonta passtirnä.suutta , vaarl h?jn
tahtoo omalta osaltaan muovata
maailmaa tietyissä raJoLssa, että
hirin olisi muutakin }ruin pelkkä
luontokappale muiden Joukossa,oTahto, kyky ja vapaus vaikuttaa
ynpäristöön, luoda uuttar orr po-
tenssi. EIIe j. ihminen syystä tai
toisesta pysty totmlmaan, hän on
lmpotentti ja kärsii.

Impotentti yksilö, joka el kyke-
ne luovaan toimintaan r pystfy kui-
tenkin tuhoamaarLl luomi:ren vaatii
ominaisuuksia, joita impotentil_Ia

et o1e, I{cun taas tuhoaminen vaatilpelkkää voiman k!.fttöä. Ja trun
täydellinen passiivisuus on mahd,o-ton olotila r impotentti ihmtnen
käyttää airooaa pakottetäii.lr påse.
si.ivisuuöesta ett eLämEin yIå-puo1elle asettumista sitä- hävi.t-tänäIlä. läIlalnen väkivaf tai-
suus on kompensatorista; impo_tentti yksilö kostaa elämäIie
sen r että e1ämä on kieltåinyt tt_
sensä häneltä.

Kompensatortseen väkivaltaanliittyy Iähetsesti terve hallltatäydelltsestj. ja ehdottomasti
j o takin eIävää - 

olent a& s to isi.n
sanoen sadismi. Sadistln keskei_
nen tavotte on tehdä tolsesta
tahtonsa arnrton uhri I tul1a hä-ne4 jurualakseen. Nöyryytäminen ja
9r jur,rttaminen ovat iceiäo ja tiimäntavoitteen saarnrttamiseträi ; §rlu-rtnta valtaa on valta pakottaa
tol"nen kärsimäiin puoluätus§-
vyttömänä.

Sadistin et tarvltse konkreet-tlsesti tappaa tuhotakse€rr r slL-Ii, riistäessään tolselta illmi-seltä koko htinen vapaut€rsa e

Joka on e1ämäIle oIännainen 'omi-
naisuus, sadlsti tekee eläviinelottonaksi. sadlsmi on luorruu-den, koko e1änän, kor:nike r sBon voimakasta Ja yletstä siksi;ettäi se on eLämän- kapLnaa or*å
ramplruttaan vastaan.
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§a.distill.e s€ r että hä.n pys-
tyy tuottamaan toiseLLe kärsi-
mystä r orl o so i tus häin en y1_em-
myydestään. Sadisti om usein
myös narsisti, joka ilman muuta
uskoo omaan ylemmyyteensä. Nar-
sisti ei plfgty erottamaate tois-
ten todellisuutta erillisenä
-onastaan, tavalla.arl hän itse ja
häfuren tahtonsa on koko todelli-
suus. NarsistiLle kaikkt håineen
itseensä liittyvä on parempaa
lcuin mikään muu ja ainoa todella
merkitsevä asia maailm&ss&.

Yksilön narsisml ulottuu hiinen
p erso onal I i suudenpi irt e i s täåin
myös siihen, nitä hlin omistaa.
Omaisuudekseen håin taas voi kat-
soa myös ihmi,set, joita hiln pi-
tää läheisinä itselleen. Ja
omaisuus voi tul1a niin tärkeäk-
si, että void.aan puhua nekro-
f iliasta ( Frommin käyttämänä
te:mi tarko ittaa viehtymystä
lnrolemaan j a kaikke en tnrolleer*
seen) . Omistaminen tulee tär-
keänrnäksi lnrin olenainen: 1uo-
rmtaan mleluummin omasta henges-
tä larin omistuksesta, va.ikka
tä1Iöin omistaja lakkaa olemasta.

tt-IPOTENTtT §ORTA\rAT
Bdelliseen nojaten voi väit-

tää1 että valtaosa miehistä on
impotentteja (kyse on siis ky-
vyttömyydestä luovaan tolmin-
taan, käsitettä ei pidä sekoit-
taa seksuaaliseen impotenssiin) .
Ovathan lähes kaikki naiset enem-
mäin tai vähemmåin miesten alista-
n1?, ia allstamisen halun syynä
pid.etäåin tässä sadism:la , J oi<a pB-
nrstuu impotenssj.n aiheuttamaan
kompenso lvaan väkivaltaan .Mies, Joka el voi toteutta it*
seäEin, kg staa. tiimåin alistarnalla
naisen. Aärimmäinen e simerkki
on raiskausr: sadlsti saa täyden
tyydytyksen saattaesaan uhrj-nsa
kärs imään puo lustuskyvyt t ömlinä rriistäessään naiselta vapauden.
Iä11ä tavoin mies pystyy asettu-
maqn e1ämän y1äpuolel1e, päättä-
mäiin naisen kohtalosta ja unoh-
tamaan oman va ja,vaisuuterrsä.r
Raiskauksessa sulnrpuolivietti ja
destnrktiivisuus sekoittuvat töi-
siinsa niin, että viehtynys lfllo-
lemaarr måärää seksuaalisuuden

palvelukseensa. Lisäksi raiskaa_ja halveksil uhriaan, lnrten voi_
m€rsi. ja sen käyttöä ihailevanpersoonalr ominaisuuksiin kuuluu.

Ralskauksessa on kyse myösnersismista ja omj-stämiseäta.
Koska narsisiitte hiinen o*r- iarr_tonsa on lakl , häin ei pidä rais_kaamista mitenkä?fir vaai,ane 

"i1_|oin, lcun h€ln $en itse haluäätehdä. Ja ralskaaja voi katsoanalsen omaisuudekseen, jolle heinvoi tehclä mitä tahtoo.
Seksuaalinen väkivalta on lflri-tenkin vain kärjistetty esimerkkimiehisestä vallanhalun oireyhty_

mästä. Kaikki naiseen kohdiätuvasorto kotitöiden epätasapuolises_ta jaka,rnisesta naiäen henkistenkykyjen aliarvioimiseen on näh-tävi-ssä miehen sadismin ilmen-
tymiinä. Ni-ln kauan lnrin nainen on
huonommassa asemassa, mies saa
-esilntyä hiinen herranaan Ja. näinkorvata mrl_ralIa yhtelskunå*s**
kokemansa menetykset. S e, mitcstmies kohdlstaa väkivaltansa juuri
nai§,een, on selitettävissä *ä.narsismin arnrlla: mi.es ihaileeomia mas}nrli inlsia ominaisuuk_siaan, ja vähempiarvoisia ovatluonnollisesti å*, joilla ei-näi_tä oininaisuuksia ole.
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I{uinka sitten on olemassa mie-

hiäe Jroi1.la ei o1-e tarvetta alis-
t,aa toisia ihmisiä? He ovat i].melsesti niitä kyvykkäLtä yksilöitä,jotka va,ikeuksista huolimatta
pystyrrät antamaan oman luovan
-heitä itseään tyydyttäviin- p&-
noksensa maailman muo toutumiåeellr0sittain tämä pätee selitykseksi
myös slll.e 7 että naj-sil1a mieht-
nen sadismi on hanrinaista. To1-
sa.alta on otettava huomioorrr että
miesten allstamina naisten on yh-
tä vaikea.a oIla luovia lflrin toi-
mia tuhoavasti . Mi.kä siis poh j tm-
mal,taan on impotentti.en ja luo-
vien naisten määräIlinen suhde:
sitä on vaikea arvioida nlin
kauan, lflm naisten toinintamah-
dollisuud et kokonaisuud e ssaa"n
ovat pienemmät lnrln miesten.

K UKA LOI SADIST IT ?

Impotenttt yksilö ei o1e mi-
kätilr psykolo gian lnrmma J ainen ei-
kä tyhjästä ilmestynyt häiriö-
tekijä yhteisössä. Yksilön gee-
nit määrilävät tiettyjä lähtökoh-
tia hiinen kehitykselleen, mutta
varsinainen persoonalli suuden
muotoutuminen tapahtuu Srmpäris-
tön vailinrtuksen a1.aisena. § e ,
rniten vo i-maka.s tartre ihmisel].ä
on vailnrttaa maailrnassa, rli.p-
iruu ositiaj-n hänen perj-nnöllis:en
lah j aklnr ut en sa rakent e e s ta , mut-
ta ilmenee lopullisesti vasta hä.-
nen e1äessään yhteislrunnassa ja
saatl.essaa.n siitä va,ilnrtteita.

Kun luovuus käsitetään la.ajas-
ti ( omaehto isena to imintana ,jolla on positiivisia vailnrtuk-
s ia ) lafre s ka ikilla. itxmi s iIIä on
synnynnäiset eclellytykset luo-
vaan tolmintaan. Se r että impo-
tenssi }«ritenkin on niin yleistä.,
j ohtuu ympäristön negatiivisesta
vailnrtukse sta. Yhtei-skr"rnrlan ra-
kenne tukahdutta yksilöiden luo*
ntuden.

,Iineell isten perusedellytysten
uhanalaisuus on luorurolllsesti
e s te ihmi serl to iminnall"e . N s . hy-
vinvointiyhteisl,nrn.nassa ei tosin
l.iene pal jonkaan suorastaan näI-
kää näkeviä, mutta asuntonula ja
työttömyys ovat meidänkin ongel-
miaraine. Varsinkin, jos ihmlsellä
on vastuu muidenkin l«rin omasta
toimeentulostaan, työpaikan tai
asunnon menettämisen nahdoll islr"lts

ailreuttaa eräåinlai-sen lanaantu-
misen. TJse in tä1lainen paine koh-
d istuu juuri mi-ehitn , ko ska he
yhä uskovat itselläirn o.I-evan jon-
kinlai:ren ve1.vollisuus/o iketrs yk-
sire tai pääo sin vastata perheen
elätyksestä .

Kuitenkin impotentti yksilö voi
olla lnrlnka korkeassa ja tu::va-
tussa asemassa tahanså. Bnsi.nnä-
kin statuksen voi saarnrttaa yk-
silö, joka on ky1lin sadistlnen
kyetäkseen allstamaan toiset ko-
konaan valtaansa ( esira. IlitLer) .
Toisaalta saa,rnrtettu asena ei ole
osoitus tai tae vapaud.esta: joh-
tajakin on osa koneistoa, joka ei
toini vä}ttämättä johtajan eh-
doilla -pikemmin omillaan (vrt.
J . leskinen 3 tr§vengaa lorin hir-
viött).

N iikymä kone sali,sta, etu alall a höyr yr uisku.

E1änrne kulutusyhteiskunnassa,
jonka keskeisiä arvoja ovat ni-
tattawrus ja esineellisyys.
Ihmis€t, instituutiot jä- proses-
sit ku.uluvat kaikki samaan ko-neistoon, jossa ihniset ovatvälikappaleita, l«rlutta j ia r rlu-
merolta ja objekteja. Uutta et-
liyl!1 epäilevät yksilöt syrjäy-
te täiilr ke sklnkertaisten tiäf ta.Koneiston ohjauksessa ihmiseltäpuuttuu sekä vapaus että va.stuu"
liuhtautumLnen eIämään on tullutniin meka.aniseksi I että ihmiset
esimerkiksi eivät pelkää totaa-lista tuhoa. Uusi kone on aina
tärkeä keksintö, vaikka se olisi
tuhoase, ja esineel.Iistynyt ih*
mi-nen on niin 1äheIlä omaa tu-
hoaan, että hän epätoj.voissaarr
tahtoo tuLro ta koko elämän.

Homo sapiensista on tullut homo
consumens ja homo mechanicus. Cn
olemassa niehiä, jotka ovat kiin-
nostuneita koneista enemmän lnrin
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ihmisistä. Ja organismi, Joka ei
toimi krrin koner orl heidåin käsi-
tys§kynsä ulkopuolella. Nijnpä
esim. seksi on nattte miehtllb
tiettyjen napplen palnamista,
mekaanlnen suorltus; Jossa he
he itse ovat ulkotrnroLisia tark-
kailijoita ja prosessin ohjaajj.a.

Nyt voitalsljn ajateJ.la, että
koska impotenssl, penrstuu meka-
nisoituneen yhtelslnmnan yksilöon
kohd istamaan väkivaltaan , rniehet
ovat olosuhteid.en uhre ja elkä
heitä voi syyttää heidän naislin
kohdistamastaan sadismista. §o-
pii kuitenkin kysyä, kenen val--
taan yhteiskunnan rakenne Bsrus-
tuu. Jo niiltä ajollta lähtien'
l§rn vaIlan penrsteena o1i (mie-
hen) fyysinen ylivoima r miehet
ovat katsoneet yksinoikeudekseen
ohj ata kehitystä Ja pitää yIlä
omia val-tarakenteitaan. Ja edel-

R .K.
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leenkin mi.ehet suuri-mmalta osin
{§"19 käyttävät sltä valtaar oi-tä i.hnlselIä yleensä vol o1ia.Miehillä olisi ollut mahdolLi-
suus alusta alkaen toi.mia yhteis-
työssä naisten kanssa. He äivat
o1e sitä tehneet: onko siis mas-
hrU.inisec,§a persoonassa Jo Btrrf]-nynnälsesti_ pLsara narslsmia iasadlsmta? MlehlIIä ollsi o1lui
vapaus muovata maailmaa siedet-
tävämmäksi. He kantakoot myös
vastuun teoi.staan.
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llnsimmäisen }',erran näin Harj-an (niin tärnli juttu i";ertoo t{arj a
i,Ji nanista) UDH: n jul-}<aisusar j an ]ulri j atapaamisessa. Se }i ertol
neuvostotutkimuksesta alallamme, enkä siitä paljon ymmärtän;-b,
mutta joten],;in tuntui, trttä toi on hyvä ty;ppi: 1-aaja-al.ainen
ei 1.,ä rnrkaän saivarteli ja, foi§en kerran tapasin hänet tkaal j.s-
ten seminaarissa. Tstuimme sanassa pöydässä. ja m: nua vä.hän pe-
1otti, se ol.i ;:itän;rb ah.rstul:senkin aikaisem.rnin a,am',r l1a. 1t4r-:,tta
se oli j-han niult a.ra ,]..;rrs;,.i op.i"skeL.rrst ani j atro seminaar:l e s j-t el -
n:i,stäni. Ja n)rt l'iarjaCIn täiil-l-ä assj-sten ttjna. ja se i)n h;"vii
j i:ttu j a ociotän i.n:ro11a lt{arj- an l!"uento sarj aa. }irrt!a n;:t minä
a lcitan tämärn ha;istatteliln

I'{i-tä ai. o t t eh ri-ä as si s:t entt ina?

Tr:en I i sensiaat'Lit;1öni val..
rrriil'rsi. [iein ;iii11,,.een en o].e
verrla suirnnit el.ni- st ani- . I"{a-
l.ualsi-n hc,tlien vai-n lnatse.l -
I a mi tä al"all i. a".nne crn :i-ll,mass
sär täyt.r,.o"l .l a. he::klrrj ajal*
le ja i.ohi,t]rlr s"! -l e. Eni.ton

m:i nu"a i-i-innostaa i:ib,l i orrrä-
f i a, in.iom: at.i ikl:r aan.1. i it'b-.r-
Vlj 'L l'-,i fi,rz-rll:-;l : s e-1, j A. t; j. e t e en -
t:.rtl-i.mr:,s. Yhtenp. tärlreirn=
rni. s-bii 'h elrtiivi stijn i. "ni.riän
t j.eto j eni j a j.d"eoitteni vi{-
1:Lttäirni- stii rnr.ril l- elii-n, KCI n-
1,,,a I et:tc::i-en opetu.s on suu-
::el.ta osin nai,iostal<j"n'liä.;yr-
tijntiiiin -l-i i'bt;nritii, ]ral-uai-
sj"n saarJ-a onnaeL ol;etul.l-seen j-

joka sekin on vähäistä, tiedettä
ja, tleteelllstä otetta mukaan.
Asslstentln tehtäviinä on l-aito s-
tölden lisäksi tutkimus ja jatko-
ofltskelu.

Mj.tä olet opiskellut?
Sosiologi-aa Helsingin ylioplstos-
s& r valmistuin -75. Ki.r ja.stoalal*
Ia olen ollut \nrod esta -72 erllal
sissa hommlssa , rnm. T infon tutki-
rmrssihteerina, Akatemiassa, Valt-
sikan ja TKK:n kirjastossa. I[&i:ti
rupesin lukemaan sen takia, että..,niin, kävin informatiikan kurssinja. innostuin siel1ä inforznatiika*
ta, informaatiosta Xfl. asioistajoita siellä tuotiln esille, mut-
ta ei ehkä käsitelty s;nräl1lse sti.
Halusin tietää mitä enemmEin ne vol-si olIa. fein gradunikin niistä
as j.o ista so stiologiaan . S itten 1ä1rdin opiskelemaan k&i : tä.

.. .--'',i-.-.-.
&i., §ii$affit[.''



t ai j atI,;oin laudaatturiin
muistaakseni -77 ihan sen ta-
kj-a, että halusin Ii sätä ti e-
to jani, ha-l-usj-n ol-la ajan ta-
sal-la ja tuntui-, että käytäna
nön työ ssä }.:uolee , jolIei saa
mitään teoreettista.
[ulit siis käybännön työn
kautta ja tieteellinen poh-
ja sinulla ol-i sosiologias-
sa?

lliin ja olen l-ukenutmyös esin.
tieclotusoppia ja filosofiaa.
Siel täpäin l.ähti nä.kemys, että
1:&i voi si olla j ot ain hyvin
jännittävää, sieltä voisilöy-
t;rä vaikka mitä. Minulla o-l-i
siis yleinen yht. k. tiet.
t aust a,

[r:lit siis ala]"lemme sen takiao
että sinua vaivasi joku }<"ysy-
mys ja halusit ottaa siitä. sel-
vää?

IiIc ei o ilie as't aa.n" j olcu l"lysymys
vaan ]loko kenttii , sasrotaan, et-
tä. ti et eel-Ii-nen ]rommunik aatio
yJ.rpaalltsiL.

i'Iitä tutkirnuksesi ovat ol-leet?

Graduni käsi-ttel i tieteellsen
inf ormaat j. on väI1tys j ä-r j e s'b el niiä
ja informaati okriisln ratkaisu-

,
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yri-tyksiä. j a pyrin hahrriottamaan
kolio ongelmaa : rnit en on eri t i e-
teenaloill a yritetty .ratl< ai sta
informaatiol<riisiä, miten on
maailmanlaajuisesti, alue;el li-
sestj-, erilaisten iäriestöien
niin kuin OECD:n, SEV:n' UNES-
CO:n puitteissa ja mitsn Suo-
messa. Nyt kun sitä ajattelee,
nj.in se oIi aika hur j a juttu
käydä tä"}lai sen oirgelman kimp-
puun, jota lrukaan ei oll"ut va-
]ravast j- mirttinyt. Samaan ai-
kaan sitä UNESCO: ssa mietittiin
ja Rosza kirjoitti oman kirjan-
sa (Scientific information and
so ci ety) , samanl ainen l.äht ökoh-
ta siinä o-l-i. Sitten sivulauda-
turin. tein TINFOLLE. Se l^;äsit-
teli SLll-maita i<oskevaa tiedon-
tarvetta ja -tarjontaa Suonessa.
Se olj- kysel),. Siinä tehtiin
enemmänkin kuin mi-tä sirnä näx
lryy. Sen piti t uott aa kii ytän-
nössä joitaki.n tuloksia, mgttta
se ongelma ol.i niin vaiL ea Po-
l-iittj.sel -l.a tasol-1a ia muuten-
kin . Vast a nyt a-l-kaa i of ah in
tapahtua hun on MCNTT:n kanssa
t ehty sop j.mue .

Se, mitä nyt teen, siis l-isuri
k ä sitt el e e-vht e i skunt at i- et e iden
i"nf ormaat io i äri e st el-rnän k-ehi-
tystä N-lj-ito,ssa. Aihe al-unpi-
täen 1ähti j.han siitä l';ä;rf,än-
nön työstä, jota tein Alratemi-
assa. Kun. j oriduin val mi st ell e-
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rilaan asioita jotl',a l^iittyivät
Alratem'ian ja INICIT:n (ttl,:n
3*rt . h. tiet . inf . kesk. ) yh-
teistyöhin, rupesin rolöttimäC,n
nitä ol i ennen IlIIONia, mrten
sii"lren oli tultu, nikä oli se
historial.linen lrehitys jol;a
ol j ; oht anut -l- aitokseen j a jär-
jestelmään, jo!:a -bode1laki"n
toimi j a sanaan aikaan Suorilessa
pr"lliuttiin yht.1c. tiet. infor-
i:raation väl-ittärnisestä .ja. l::e§-
J,"u sl< ir j asto stä j a todett i:i-n ,
että ongelma <:n lrauhean vaikea,
riahCoton j a muut a. Ulinua rupe-
s j- vaivaamaan, että }<uinlta se
on i:iahdotoo r kr.in se or1 rnahd.ol-
ll j-nen jossain. TJpposin tieteen-
"hr"rti,:in:ulrseen, bibli-ograf i &o_* ,
ti.r-bl.rirnuhseen. Se , mitä se työ
tli:l Iä }ietlrel l ä o0 r on varmasti
er,i l" ai- st a, ]<uin a-l.unperin l.;u-
vittel.i-n. Tiedot ovat I isään-
tpre et ai}:a hm: j asti ,

Vie tät 1O-vuotispä ir,'iä si lrir-
j ast o a-1" al 1a . Miti.i. sinr.rl I e on
ta:-.ahtu:"ut ja mitä al.al-Iamme
on t a.paht r.inut ?

Ylrsi 'Lärl,reä asla on 3'ht;,),-, (:.r"

'bi et . :i.nfo::maatio. Si-1l.oin.
rriu-il tr:l-i-n al.al-1e ni-i.n Velt si-
}':an kirjastos$ä ne jr:tka o"! :
tji"n siel .'1"ä töi.s:sä. puhut'bii.rr

paljon )'hteisk. tj-ete:-den 1uo-
kituksesta ja koimme sen hyvin
tärl<eä} si-. I3i-ihen aiJ.aan esim.
mar>riIai-nen tut !,li-rnus a1l..oi
ngstag päätään ja tuli i:aIjonkir j a1 1i suutt a o j olra ei sö-
pinut ailcai sempaan luolritll$-
,§f gt 

^g 
emi in . Si 1 1o in poh c) imm enäitä asioita, jotka sil lc'in

ol i ailra uusia ja nyb tr-lntuu
ettäi 10 vuoden ailaäa irlit . k.ti et . inf ormaat j- o on no i.ts s r-:,ttodella tärtrceälrs;i asiaksi .
l?aution j a Suho $en tutli j.rnu-s
on valmistunut, 0i1i Kol;ko-
sen Ii suri . Ja on al ettr:.kiinnittää huomi ota siihen.
Sitten fINFOn mi etinnöt ol i
aila tärlreitä o etenk;j-n j_nf or-,.
maatiopoliittinen mietj ntö
(f,om.miet . 19?Btrl). Se, ettåi
sell.ai-nen on sa.atu aikaan
j a että inf ormaatiopolit i j-lr kaa
0n ruvettu tarlrast el. emaan
osana tiedepoli.tiiklraa,
Vielä /O-luvr"in al-lrupuol el" l_ atiedepol-iitikot suhtautuivatyl"iolkaisesti informaatj-o-
lrol"itiil<kaan ja iiatsoivat,
ett ei. si 11ä o1e mitään t eke-
mi stä tied.epolit j"ik an'l.;ans$a,
On opittu },mmärtiimään asioicj en
vä"I-i siä )'ht eyhsiä uudell a
tava-I.-J a" I{&I tieteenä on }.;ehit-
tynyt hu:: j ast j. tänä aikana,
oikeastaan kiiht;ruää vauhtia.
Savol ai sen lrir j an jä lkeen
on al-kanut todella tapahtua.

Eptgs yleisten irirjasto j en
aIal1a?

Tunnen ne aika teoreett j-sesti,
lroslea en ole koskaan ol j.ut
yi.ei-sessä }<irjastossa ti;isriä .
01en tosin oL.lut kirjasto-
seuran lähellä ja Kl?y:ssä.
Yleisten hi::jasto jen puo.l e1-l.a
on ruvettu p'uhurnaan siit,ä mit en
itiljasto voisi o11a tieclon ja
i<-u.l ttur"rrin välittä jä. Tiil I ä
hetk uUä ),1- ei st en ki:: j asto g en
i.iuol e-1"1a käydään taj"stelua
siitä pi.tåiisikö i::ir jasto j en
o.l-l-a lcirjalainaar,"rojä vai .roi-
siko niillä c'l_l"a muita]:;i_n teh-"häviä ( esj-m. tiedonvä1_itirs-ja l:,asvätustehtrrriä) .
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Ivlikä tässä al-assa innostaa?

Ko}.-o kirjastoala on mielen-
kiinioinen. T{ ir j astotyö j a
}',ir j astoirol iti"il;}ia, .$uunnit-
t el-u j a as j" oid.en et eenpa.in-
vieminen ja l.,irjastotiede ja
inf ormaiij-kka liittywät toi-
giinsa. Minusta on hirveän

tärkeätä. s€ r että tuntee kokokentän. On tärheätä tietää
mgtä tapahtuu näitlä kaikilla
aIoi1 la, jc,s aikoo jollakin
ala] la toimia oikeiä tai säaclaj of ain ai.kaan .

I4ikä on K&I : lle om j-nai st a j a
omaa?

l"1S! , jotka Iiitt;ruät kirj as-toihin j a_ inf o:rrnaaiiopväliiyfi_seen. Sellaiset asiat kuin"informaatio, tied"onvälitr;-
plosessi, };ommunlkaatio iatiedontarpeetkj-n. Toisaättatiedonbarpeista on puhuttu ni_inepaproblemaattisesti. Muttaiärl,reintä. on l<uit enkin se ,etti: kun k&i on-bieteidenvätinen
aiue, että ei r-rnohdettaisi
tj eteidenvälisiä näkökulmia,
l;uten lculttuurin tutkimusta'
j a tieteen tut]<irnusta. Jos
J',e:rinteelliset tieteet mene-

e7
tuurin tutl<innus, tieteen tut-
i.igygo nai-stutkimus ja kehitys-

;:'::;"-;::H ;':., lJJ,,.
juoksen mieIelläni näiden
tutkijoiden seminaareissa. ,

Kirjasto- ja informaatiopalve-
lut todellakin liittyvät-
hulttuuri- J a ti edesyst eemj-in.

Mi.tkä ovat ol ernna.i set tuiliimulr-
sen alueet k&i: ssä?

Kirjastojen ja informaatio-
palvelujen asema ja kehitys
yhteiskunnassa Suomessao siis
k1=jastohistoria; mitä vaiheita
ol.laan iqäybyn miten tähän o1-
laan tultu. Ja yhteydessä
kul"ttuuri- ja tieteeä historj.aan
eihä erillisenä henkilähisto-

:niana tai laitosten historiana,
vaan miten se on }-iittynyt koko
suomalaisen yhteiskunnan kehi-tykseen. Se on tärie eä j a laaj a
pro j ekti "toteuttaa. Se antai åi
p?hiaa myös erillisten kirjasto*
historiil<kien luk"emise}1e .

Sd-tten on inf ormaatio j a
kommuni-l<aatio. Nä.mä pen:å-
]cäsitteet, joita voidäan tie-tystl filosofisesti pohtia
hyvinkin pitkään ja teoreet*
tisesti ja käybännössäkin voi-
taisiin empiirj-sesti tutkia,
että pääsisimme Jreskustelussa
pl}e}<uisen eteenpäiin. l\Tiid-en
se-l"vittäminen: mitä tarl:oi.= -

t&rnme kun puhumme informåå-
tiosta tai kommr-rni-kaatiosta?

Hal-litset venä jän kiet en ja
clet perehtynyt NL:n }r&i :
tutkimukseen. Pystybkö sa-
nomaan siitä jotakin olennaista?

Clen ajatellr-rt kartoittaa sitä,
riiten tutkimus on NL: ssa suun=
t autunut . §le tutlcimus , j of a
ol",en saanrrt käsilni , niin. en sin-
nä}ii-n si e.l I ä t ehCää,n e::ittä in
hyvää ja kirraa lri-r'jastohi. sto-
ri all iste tutkiratrsta. f tse
ol.en l.u]<enut joko h.istorial-
lj-sta tai teoreet"bj-sta ,ia pal jolti
ne ovat J-iittyneet inf or.m aa-
tioon r yleensä tj. et eell j- seen

.rät näin: ,niin kult-

)
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]iornnir:-n ik aat j. o on t ai ;rht ei skunt a-
tieteelli sen informaation
nrobl ematiikkaan, bibliografia-
probl er,ratiikkaan . ta si e1lä
on f,a"l jon sellaista, mitä kan-
nattaisi meilläkin miettiä,
Emp j.iri seen tutl<imukseen o-1" en
vähemmän perehtyn).b. Sie1lä
on tehty paljon empiiristä
luk emi stutl<"imust a. I4utt a
IIIr:n tr"rtkimr:sta kohtaan tun-
n et aan pa:l" j on ennakkoluul-o j a
sen t a), i- a, r:tt ii siinä on
neu-lrosto-sane edessä. Samoin
..l,< uin nc'.rvo stoliir j aJ 1- i suutt a,
sitä joJ<o luetaan tai ei sen
ta,ria, että se on neuvosto-
kirjal l-isuutta. Flaluaisin
korostaa , että NI,: ssa teh-
di;ijn sekä hyvää että huonoa
trrttriimusta tai kirjall.l isuutta.
uuL jo,1lu on neuvo sto- , ni.in
helnosti ol."1"aan jol<o puolesta
tai vnstaan eikä arvioicla sitä
objektiivi.sesti.
Oletko kokenut alaamrne f-iittyen
j oit a]: j.n huippuhetkiä?

Ol en. Ikaal"isten semi..naari o-l-i-
ylirsi., [untui , että nyt hypät-
tiin jonkin huiliean lEuilun
ylitse. Ennen sitä t j.eteel.li-
sen seriraJl perustaminen ja
}';olco s e pro s-e s si , kun s eur a
perustettiin. Se miten me
kesliust elt j- j-n j a valmi st eltiin
asiaa ja soj-teltii.n ihmisille
ja huomättiin, että tässä maas-
s_ahan on ihmisiä, jotka ovat

meidän alastamne kiinnostuneit,a.
Sitten kun se oIi perustettu
niin se ol i upeeta.
Vähemmän hengästyttävänä, mutta
kurtenkin ihan tärkeänä lioke-
muksena olen pitänyt antologian
(UUf:n julkaisusarja n:o 1r)
tekemistä. Kiljavan seminaari-

. kin o1i tärkeä, mutta siinä ei
astuttu askelta eteenpäin td, -tuli asi-oita, joita täytyy
miettiä, tr-rli uusia 1; ehtä.viä. .
Se ei oll.ut sitä, ett,ä nyt me
ollaan ectj stytty, vaan että
ahaa, meidän täyby;r k"v}1ä
edi styä o täfbyy k;,'1,1ä tehdåi
kaikenlaista ennen-.Iruin o] laan
se,l-viIl.ä vesillä,
Olet joskus aikaisemmin her-
tonut Asiasanassa, että o.l-et
opiskellut 1l vuot ba. Miti{
tiedät elämästä, mikä tekee
ihmisen onnelliseksi?

Toiset ihrniset, hyvät j^hmiset
h;ruät ihmi ssuht eet . Se , että
näkee, että tässä maailmassa
on hyviä j.hmi siä , ;joi.den k;anssa
voi yhdessä tehdä va"ikka mitä.
I4uutt aa tätä elämää j a rnaailmaa.

Mi stä kir j oi st a ty!:kä ät ?

§emmoisista, mistä tulee h;nrä
o1o. Semmoiststa en tykkääo
j otka on raportt e j a, pe11<1^:iiä
tapahtumien kulku-a, nii ssä
täytyy oIIa myös jotakin }:auno-
kirjal-lista antia. Mutta se

mitä lueno riippuu paljon sen
hetki sestä elämänti:]" ant eest a.
Nyt olen ihan tutlirmukseeni-
}<in l iittyen lukenut neuvo sto-
hirjallisuutta saadakseni l.ä-
sitystä näuuo stoyhtel skrmnasta
eri aikatrrau si.na.

;
t
-
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" Vallankumoukselliset eliminoidaan pois "

TULEVAISUUDEN MIELENOSOITTAJILLA EI OLE MAHDOLLISUUKSIA TEKNISIA ASEITA VASTAAN

nKirja on thmislctrnnan henklsten aarteiden säilyty§-
paikka. KirJoihin ovat ihmiset koonneet Ja tallet-
taneet tietonsa Ja kokemukf,ensa. r vi.eläBä Llonsa I §r-
runsa, to lveensa ja haaveeasakin . rf

Helle Kannlla, L929

Mutta mitä on, Kustarrnus 0y Semtc (tgmpereLainen yhtiö) julkais-
sut lastenkirJassa TEKIYIIKAN IIIMEISAI Kysetnen julkaisu on to-
dennäköieestl nrotsalatsta al}nrperää, Joeta suoraan käiintåimällä
on saatu opettavainen teos lasten luettavaksl. IAMPEREET{ KAU-
PUNGINKIBJÄSt0 on hankkinut kirJaa stwrkirJastoihinkin. Kyse
on sits lasten TIETOKIRJASIA, joka esittelee tuLevatsuuden tek-
niikan thmeltä. Seuråavassa otteita ihnniskunnan henklsistä

4

t

ERÄS MERI(ITTÄVÄ XEKSINTö ON SÄHXöASE. SE KOOSTUU PISTOOLISTA TAI
VIT'TÅBISTÄ, .'OKA OT'I VARUSTETTU JOPA lOO METRIN PTTUIEELLA JOHDOLLA

oTNEN PÅÅ AiTMUTAAN IHMISEEN, JOHON SE KTINNITTYY. TÄMÄT{
. A'TIPUJA VOI A'{TAA UHRILLE EBI VOIMAKKUUKSITLA SÄHKö!SKU.

JA. TrrMÄ XAUHI§TUTTAVA AsE ON JO KEHITETTY VALMllKSl.
3

TULEVAISUUDESSA ON POLI ISI LLA KAI KKI
MAHDOLLISUUDET M IE LENOSOITTAJIEN
BAUHOITTAMISEKSI, VAIKKAPA HUUMAUSASE.
TARVITAAN VAIN PIIKKI TAKAMUKSEEN SAMOII{
KUIN TALTUTETTAISIIN ELÄINTARHASTA
KARANNUTTA KARHUA.

f

TAINNUTUSNUOLIA A'IIPUV IA HUUMAUSASE ITA JA I(UUM IA TUNTE ITA
JÄÄHDYTTÄVIÄ KYLMÄASEITA ON JO OLEMASSA. XAIKKTA TEKNI§IÄ
MELLAKANTOBJUNTA.ASE ITA VEBHOAA §UURI SAI-APERÅISYYS. MUTTA
VARMAANKIN JOSSATN MAAILMANI(OLKASSA RATVOAVAT LEVOTTO'TIUUDET
TULEVAT SAATTAIIIAAN NE PÄIVÅNVALq}il.

I(AP II{O ITSIJAT.., JOI TA E I TAVOITETA HUUMAUS. TAI SÄH KÖASE I LLA. VOI.
DAAN MERKITÄ ERIWISELLÄ TUNNISTUSVÄRILLÄ. VÄRIÄ VOIOAIT XÅYr.
TÅÄ yHDEssÄ EstM. KAASU- TAt .p|DENKtrtt MU|DEN AsE|DEN KANSSA. stTÅ
EI VOI PESTÄ POIS.MELLAXXAAN OSALLISTUNEET VOIDAAII' NÄIil TUTT'III9
TAA MYöHEMMIN JA PtOÄTTÄÄ SOPIVAN TTLAISUUDEN TULLEN.

HUom rspÄrvÄN vAL LANKUMoU KsE LL rsr LLA ruLE E oLEMAAN vlirealpoLusr vor LopETTAA r(ArKxr rrrELLAKAT yHTÄ TEHoKkeÄsrr-ruin
TUHOLAISET VOIDAAI{ TORruA HEDELMÄTARHASTA. SUUiiIÅiiOJih
HATLUSSA o,{ HUUMAUS- JA HA.n AsErrA. J.TLLA voroaat fö=pgrral
HUBJINKIN iIELLAXXA.

aarteista.



3a

TOr§Tol AJATTEL IJATA
Epäsystemaattj:ren, epäaka-
teemlnen aatteellis filo-
sof isen ftana1.yysinrr esityö
Ieo tolstoi: 0mantunnon
lfirjanJuokstrr. Kirjoltuksta
rauhasta ja kansalais-
to t t eI emat t omuud e sta .
WSOY 19 81. l-90 s o

Vuonna 1B2B syrrtynyt
leo folstoi lienee u$eimmllIe
tunnettu venäläisen klrjal-*
lisuuden klassikkona, §odanja Rauhan sekä Anna Kareninan
kirjoitta ja,na. Vähemmiin tun-
nettua on hiänen yhteislcunna.l-
linen ja eetillinen a jattelun-
sa. Se s}rnnyttl lmosisad.an
valhteen tienoilla tolstoilai-
s'uut ena tunne tun a j a t usl i j-lcke en .
lluollo in se tuli Suomessakin
tunnetuksi ja sap.vuttl jonkin
vema,n kanna.tusta. täkälälsen
sivist,fneistön pl irissä
( trs. €åim. Arviä Järnef eltin
esseekokoelna Maa. kuuluu
kaikilfe) . Vielä nylcyäåinkirl
Tolstoin ajattelulla on antnet-
tavaa ihmlsille ja säksl sitä
kannattaa hleman tarkastella.

[ämän tarkastelun pohj ana
on uusi Esa Adrianin suomentama
esseekoko elma Omantunnon }ctrja.rr-juoksu. Nämä artikkelit kes-
kittyvät rauhan ja kansalp.is-
tottelemattomuuden teemo ihin
(huom. folstoi el tälIalsta
käsitettä t'untenut. Kir jan
a.laotsiklro on juuri osoitus
siinä olevien näkemysten nyky-
aikaisuu.desta ja tolsaalta
osoitus siitär että klassikko
on. a ina mo derral ) . § en yks i-
toiffiesseetä on kirjoitettu
aikaväIillä L894 1901.

Mlkä sitten on keskeistä
f olsto in a ja,ttelussa? Poh jalla
slinä on kristinusko n erityi-
sesti J eesuksen rnrorlsä;rl,fna. o

Tämä on kietoutr.rneena ajatus-
a.inekseen r mikä myöhemmin mui-
den a jatteli joiden kehittämirnä
on tullut tunnetuksi eksi-s-
tentialismin nimellä.

Filo sof ianhi stor iaII i s e st i
on t'uskin väärin Pitää
Tolstoita yhtenä G8. ajatus-
$uunnarr ectelläkävi i iinä,
antlsipo i jana. Esinnerklksl
tol.sto in 1886 Julkaistun
pienoisromaani:r I lvart
IlJitsi-n lnrolemar on sanottu
olevan saman perustematiikan
ilmausta kuin eksistentialis-
ni-n perustaian Martin Hei-
d.eggertn a jatteh.m. Heideg-
gerin rnrkaan keskeistä ihmis-
e].iimässä on inhimtllisen
olemisen äärellisYYden tie-
dosta.minen r lnrolemgJl tema-
tiikka. Kuolemaani en voi
paeta I kuolemassa. linrolen minä
Ja sen myätä menet&in mahdol-
llsuuteni. E1ämä on Yrnmär-
rettävissä vain lnrolemart-
kalta,isesta ääritilanteesta

käsin ja, edellä sano tusta
Johtuen ihmiselle asettuu
suuri vastuu toisaalta
thmisellä on vapaus tähirn
vastuuseen e1ämästää.:e l serl
lnrlusta, tehdyistä ja teke-
mättömistä töistä. Tolstoi
ulottae, tän?in vastuun kristin-
uskon pohja,lta ulottumaan
myös toisiin ilmisiinr €1ä-
mäå,rn j a. ihrni sikun trr,';,rt. Hän
yhdistää tähiin vastuuseen
omantunnon ääinen, kri stiL-
lisyyden ja humarrnisuuden
parhaiden perinteiden muh
tcad,nr mtrotoutr.rneen, ia kehot-
taa kieltäytymäåin aseista
ja olemann tottelematta sen
paremmin marrllisten kuin
kirkolllst enkaan haIl itsi-
j o iden tahto& r si11o in }ct:rl
tämä tahto ei o1e huraaani-

a

?
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Tolsto in rvallanlflrmousrt

oli Iähinnä etiikan vallanlrurnous,
Joka toteutui häinen ja uskolli-
sinpien seuraa j ien elämässä.
§e jäi henkisesti vahvan minåin
luomiseen ja passiiviseen
vastarintaan joski-n siihen
I-iittyi myös organiso imatonta
sosi-aalista toimintaa. S iinä
korostul thmlsen vastuu teke-
misistäah, kristillinen Iähim-
mäisenriakkaus ja to isten huo-
mioiminen. §ellaisena se jäi  
oman aikansa kapitalismin jal-
ko ihin 7 mutta nonessakiJr äle-
lessä folstoita voidaan henki-
selIä tasolla pitää vuoden L9L7
S o sia.I is t isen Vallanlrumo uksen
ennako i j ana.

fiimän pik]m klrjasen
esseet ovat eloisaati ja satii-
risen oiveltavasti kirjoitet-
tuja, ln"rten suurelle tirja,i-
lijalle sopii. Lukemalla sen
voi vähä.lIä vaivalla tutustua
aja,tukslin aj:ra ajankohtaisista
teemoista.

Juhani Laikko ja

a

,
i- t

suud.en ja xriåtillisten hy-
velden mukaista. Ja sitä
se ei Tolstoln mielestä
häinen oma^n aikansa VenäjäIfä
eikä muuallaka.an Euroopassa
oIlut...

To1åtoilla o1i my$s
näkemystä ometl maarl§a fhteis-Icunnallis i in epäkoht i in ,
köyhyyteen I tulo- ja varal--llsuuseroihin sekä patrio-
tismiin ideologisena soT:eut-
ta ja,na hallitsevaan jär j es-
t elnäiin . 01o j en ta,rlca s-b e*lijana hän on terä.vänäköinen
ja sääIimätön ravåsteliJa,
joka ei kumartele kuvia.
folsto i näkl sodan nrielettö-
måinä ( trmta seI,vä järkinen ei I )
thnlshenklen ja varo jen tuh-
lauksena. Nämä varat pitäisi
käyttää sosiaallsiin uuclistus-
oh j elmitn , thmlsten elinolo-
suhtei.den kohentamise€n.
Sotien synnyn syynä hein näkipatriotismin synnyttämän vä.äiråån
tieto isu uderl r j oka näki koko
kansalle tärkeltä puolustet-
ta.via etuja siellä missä itse
aslassa o11 vaire nlin oman
lnrin vi-hollismaankin hallitse-
vien pilrien edut. Hän o1iHtavalllsen ihmiserr tt , köyhåinja talonpo jan puo1e1la, hänenjolta oIi samat ilot ja surut,
toiveet ja, odotukset asui-pa
håirr missä maailmankolkassa
tahansa.



TttxrR,t TA^lyyNE vi tt;t
vyt la withrnltomat!

Tamyn edustajistoon valitaan uusia ihmisiä z. ia 3, mamas-]nruta-Tä11ä kertaa on tarkoitus uu§len ihmisten äutåna viedätuoretta meini.nkiä yo-Iflrrlnan touhuihin. Saada Tamy 1ähemmäskaikEia opiskelijoita ja Tamy lähelle opiskelijoidel todelli-suutta.
1)o1iit1,j-sten ryhmitt;rmietr 1isäksi ovat useat aictj-rl'ises.Lj"

'hr., imi.ve"t apislcelr jr:jäirj estöt ärsettaneet or,ria ehdokkaj-ta vae-lcii:r:i-n. I[äin ovat tehnee^b irylis r*onet aine jär j estöt , jotka. oveit
:ill,rod-o stelr:eg'-,r^^"rlrdessä, vaaliliitol "i;'urnnuksella - tt B)rycricir,., -b j. l;:-'jysiin' Ir|ffr köyttä -yhdistys'l §ieIIä missä ta[ahtuu jotain
merkittäväär orl tietenki:r mukana myös UDK. UDK:sta lähtäe
kolme rohkeaa ehdokkaiEsl famyrvaalelhLn: Aull Kaartinerr rRiitta KärEi ia P_etrt Vestelin. He tuovat tärkeimmät täåy-asiat pohdittavlksi UDK:n tllaisuuksitn.
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iletrcTEt(ss XoLs r?örs
Kirjastotieteen ja informatiikan
laitos järjesti 12.-14. päivåinä
elokuuta pohjoismaisen kirjasto-
koulutapaamisen. ,ri]aisuud.essa
o1i mukana opettajia kaikista
Pohj oi smaista - j opa Isl-ann j-sta-
lisäksi erikoisvierafrm.a oli ],os
Angelegista. Kalifonrian yliopis-
tosta (UCi,a) fir j astotieteen ja
informatiikan laitoksen johtaja
Robert Hayes. 60 osallistujan
joukossa oli myös 6 opiskeliJaa:
2 fampereelta, 2 Boråsista sekä
Helsingistä ja Iurusta 1 kummä.§-
takln.

Ensimmäi senä konferens s ipäivänä ,keskiviikkona, osallistujat
j akautuivat ke skus teluryhrriin .
Opiskeli j oilla oli oma tapaarni-
nenr joka sujui varsin antoj-sas-
t1. Todettiin, että rrsn |taktii-
visten opiskeli j oirlen määrä on
kaikkialla pieni, noin 10-15 %

- lieneekö syy tähå,n sitten
ihmisissä vai asiassa, mene tie-
d.ä. Edelleen valitettiin r€snrs-
sipulaa ,ja alan arvostuksen Dlnr-
tetta. Yllättävää oli sB r et uä
ruotsalaisille opiskeli j oille
oli sosiaListlnen kirjastotiereen
tradr tio sekä suuri osa låinsi-
marstakin outoJa; Mikhailov,
Gil j arevski, Kedrov ja D.J . Fos-
kett alheuttivat päåinpqistelua;
sen sijaan Savolainen (l) tun-
nettiin. Ruotsal-aiset Stina ja
Ulf valittelivatkin koulutuk-
sensa pragtraattisuutta ja kapea-
alaisuutta; erilllsenä kirjasto-
kouluna toimimisesta on omat
ilmeiset hai-ttansa. Kokouksen
lopuksi vaihdettiin lehtlä -ruotsalaisten miel enkii-ntoista
opiskeliJalehteä [I Car]ssonsklisterrr löytynee opintoneuvoo-
nasta - sekä sovittiin aktli-vi-
semmasta kuulumisten ja julkai-
sujen vaihdosta. Ruotsinkielen-
taltoisia tarvitaan 11sää...

torstai oli toivoa täynnä3 yh;
teisessä kokouksessa kasiteltiin
kir j astokoulu j en toimintaa r utJ-sinta kehitystä sekä tulevai-
suud.ensuunnitel-mia . Esit telyn

aloltti ilmeisesti hieman kurkku
kipeåinä puhunut Kööpenhanlnan
kirj astokoulun rehtori. [ä11ä
hetkellä keskeisi-:c huolenalhe
Tanskassa on vaikea työttömyys:
10 prosenttia koko kir jastorr-
hoitajakunnasta ja 10 % nuoris-
ta kir j astonhoitaj j-sta on työtä
vai]Ia. Samaan alkaan vuosit-
tain koul-utetaan 500 uutta työ-
töntä; supistuksia kuulemma
harkitaan.' Norjassa tilanne on
verraten vakaa, rehtori Ben
Rugaasin mielestä suurj-a mlll-
toksia ei äskettäisen organl-
saatiouuclistuken jäIkeen tar-
vi ta . Il'uo t s i s §a taas on taPah-
tunassa pal j onkin : Bertil
Quentzer e sitteli uuden ; §llll[-
riilleen omaa lisensiaattitut-
kintoamme vastaavan tutkija-
koulutusohj elmanr joka laa-
juudeltaan olisi 1 60 pistettä
(=opintoviikkoa). Näibta 40
omistettaisiin yhteisille kurs-
seille, loput 12A olisi erikois-
tumista yhteen k&i:n osä-åhle€-
seen tal lähitieteeseen, esim.
kirjallisuustieteeseen, kirjas-
toatk:hon tai sosiologiaan.
Suunnitelmaa luotaessa on luo-
tettu siihen, että erikoistuneen
työvoiman tarve kirjastoissa :
kasvaa, mutta avoimiksi kysyuyk-
slksi Jäivät Emo ser millainen
tutki.muspoliittinen oh j elma
tarvitaan ja ser mihin vlrkoihin
erlkoiskoulutetuilla oli si
luontev&r yksinomaj.nen kelpoi-
suus - sama ongelma, joka kum-
mittelee meillä jo syventävät
oplnnot suorittaville. Koska
valn harvoilla Boråsin opetta-jil1a on tutkijakoulutusta ja
koska kirjastokoululla ei o1e
tutklmusmääräraho ja, vaatisl
tutkl j akoulutuksen tote tutta-
minen ilmeisesti yhteistyötä
qöteborgi-n ylioplston kanssa.
ill..'räimeikin j är j estely aiheuttanee
runsaasti päänvaivaa, ennenkuin
se on ratkaistuo

-
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Huomattavasti pelkistetymplä
olivat islantilaisten suunnl-
telmat. Siellä kirjastokoulutus
on sijoitettu Reykjavikin yli-
opistoon, missä 2 opettajaa
vastaa tutkimuksestal opetukses-
ta ja hallintorutiineista.
Åikapula kuulemma haittaa tut-
kimustyötä...

_Pgg Rugaas kertoi kokemuksiaaa
tlC,EA: an suuntautuneelta of irrlo_matkaltaan, Hän totesi koloa_vasti, että samankaltaisuudetolivat eroarnruksi.a ilmeisempiä,
mutta selviä ero jakin o1i. *

tl§A: ssa on 60 kii jastokoulua(vain l: ssa vakavastl ote{tä-
vaa tutklmrrstoimlntaa) , jotkakaikki to imiva,t yliopistöiss€r oNe kil-pailevat jättmirasti pa-
reuumrudesta : opiskeli jalehåi.s_
sä- julkaistaan- I 10 l<årjessaii
-listaa, jonka mukaan pärhaatoplskelijat hakeutuvat pätevim-pii:r kouluthin. Opiskelijoiclenja opettajien suhd.e on frlrva j"
E uuren opetta ja määråin rnroksikontakilit persoonallisempia. -
Rahoitus tulee osavaltiotta
 * yksltyisiltä säätiöi1tä.
ftetokoneiden käytössä- ei UsA3
ssa olla niin pitkäI}ä }cuin
l-uu1}aäRr ero pohjoismaihin onpieni.
N egatiivlsena piirteenä Rugaasmainitsi opiskelijoj-den ja*opet_tajien käpertymisön omaan maahan
muu maailma ei kilnnosta. Tätäyrlttt omassa puuheen\ruorossaan
Robert _Hayes puolustella tote_amalla USA:n ölevan niin iso 
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naa, että I sillä on varaä ollaki inno s tr.rnut va in omi. s ta a s io i 
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favallaan And,ras Jablonkayn:
lausr.rnto oli avartava; häåen
ptrheenvu.oronsa asetti keslrus-
telun resursstpulasta uuslin
kehykslin : mletitäiinpä vain
mikä on tilanne kehitysmaissa.
feod,ora 0ker-B]om kertoi seu-
raavaksi NORDINF0N rooltsta
tutklnuksessa ia opetuksessa.
Yhteenvedossa hän vaati lisääyhteistyötä tietee1.listen kir-jasto!*, hoitajten, kirjasto-
Eqgl.t j en opetta j ien ja NOnn=
INFON väIil1e. Oker-B1om ky-syl myös mlksel tueta lisää"
informaation ja ATK:n yhteis-
lcunnallisia vaitcutuksiä tut-klvia töltä. Nykyisin n.BAfo
NORDINFON tuesta suuntautuu
perusmat eriaalin hanklntaan
j a tietopanlcklen sekä -verk-kojen luomiseerle
Perjantaina siirryttiin kansatn-välisiin asiolhin: kahdessa
pitkässä esitelnässä annettiin
yf gislilrva U§A l lai.sesta kir jas-
totieteen opetuksesta sekä sL-
käläise stä yliopi sto-opetuk-
sesta yleensä.

Ensisi jaisesti Hayes keskittyi
lnrvaamaan kirjastokoulufusta
Usa I ssa. § ielIä yliopisto;ope-
tus kestää 5-6 vuotta. Ensimmäi-
set + Wotta ( ,rs. uridergraduate
stud.ies) tcoostuvat päåia.siåt,ssa.
sivurain eista; vasta R . il-t r,rtkinnon
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jälkeen keskitytä.ii,n yhclen tai ,

kahden vuod en ajan pelkästäein
kirjastotieteesåerl, Kahclen vuo-
den' lin jo ja on vEr"in kolme, yksi
nlistä llcI,A : ssa. § e tr,rntui kor-
keatasoiselta: j o pääsyvaatimuk-
si j-n kuuluu tllastotieteen j a
vj.eraid en klelten opinto j a sekä
ohj eLmointj.kleJ.i . Opetuksen
sisliltö olt',--.utoi',r;,,ation j ohc' o s'ta.
iJur-r,.i; :,'ur^r].Ll-b r:, j us"bi viimeisen 10
wroden aikana, mutta enää ei
tästä syystä o1e muutoksia tu-
lossa; jatkossa keskltytään hal-
linto -ope tuksen teho stamiseen ;humanistlsten sirnraineiden osuub
ta ( +@') vo i pitää suurena ,
mutta muuten ohjeLna val}rrtti
tasapaino is e1.ta . Jatko -opiskelu-
mahd.ollisuud.et ovat hyvät jopa
tohtoriksl asti. Erikoisuutena
mainittakoon fruransa hulpulle rl

o1.evilIe johtajille tarkoltetut
hallinnon , eriko islnrrssit, joiden
arnrll-a pitäisi pystyä lypsämään
lisäresursse ja lnrrrnan päättäj il-
tä.

1{- P.,,, I : n. }iou--l-rrtusrakenne IISA: §sa

Ye ars

IllementtrJf & §econdarJ/ schoo.L

Associate in Arts

Bache-l"or in Ar:ts/Sciences

l{r,s NIf,§ YIA

MLS

SFEC DLS FHN

3r
Konferenssire lopuksi PerttL Vak-
kart esitteli kirjastonkäyttöä
problematiso ivaa tutkimustaan
?,{ar jatta 0kon arnrstuksella. Ky-
symysruuhkasta päätellen se he-
rättt mielenkilntoa ja ajatuksia.
Boråsin klrjastokoulu:r johtaJa
totesi Iähtökohdat yksinkertal-
siksi., mutta nlistä vedetyt joh-
topäätökset mielenkiintoistksl .
Mielenkiintoinen oli mlelestiini
koko konferenssj-kln. Ryppyotsai-
sen åiheltäimisen si j asta tärkeitä
asioita käsiteltiin vapaasti ja
innostuneesti. Åvartavlnta oli
kuulla ulkolaisten vierai-d.en
suunnitelmia j a aj atuksia. [o j--
vottavasti kontaktit poJt j oimai-
siin kollegoihimme pararrevat
jatkossa ed.el-Ieen.

Levei of I ibraLv edr+cation

Librar;", t e cnj ci an

P::of essi-onal I ib::ar'.r
degree

S,!,e ci ali zati on

JH

!#
1l'

.Y\
(_\. '

?2-21

' 2i-26
t

i

?.

1 1/1,

-)f_

)_7,
L _./

12

7

1

-)ö 7n
Lr' -/-'

n,. -l- fr["i_Li)

DL§
T\T T T\-TIiU

l{aster cf
lJc ctor of
Doctcr o.[

Li-brary §ci errce
f,ibrary Sc j" ence
Philo sophy
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IoLr tnNiti lrlf,r-i
NYf SlNUIr, t-U-l
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RAJUT BAILUT
UDK ehti tiinä syksynä tempalsta
{o tolsella oplskeluviikotta ja
järJ estää huimanhauskat i.ltardt
uusia oplskellJoita orientoidaL-
seen. Illan huippukohtana sket-
siryhnä esltti sekavan, nuttajostaln syystä suurta suosiota
saane en Kir j asto leht i-kuvaelman,
j o sta ohe lset }cuvat ovat todis-
teena.

a

a
f

a

f llan uhkea juonta ja, neitI
Varma Kukkapuro. **

[i'jaraatia veti itse Karen Eeach suoraiin Kou]-uhallituksesta.fr'aad'in ilomielisinä jäseninä alan asianiunti j at Alnra ltäki-Kal_mioja kirjastoveturinkurjuttaja pielaveciertä.
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WC:n avaln on kateLssal
Uutislä}e tyksessä huippu-
reportteri Sandra SäIe-
kaihd,ln haastattelemassa
Kouvolan kaupunginkir j as-to - maakuntaklrjaston
vaht i-me s tari a rlerraannl
Hippulai sta .

*.@iriw

Tarkkanäköinen luki ja huomannee,ettel uusia opiskelljoita näisså
otoksissa juurikaarl näy. Tämäjohtuu vain ja ai-noastäan siitä,etteivät UDK:n tr:nnetut linssi-

Aarialaulaj amme Cemu, I'rel_Ias
mellasti upeasti läpi Kirjastokarkkl-laulun. Ylelsö ol_i haltioissaan .
Se huusi: ttlisää, lisäätr, mutta
tunnettuna diivana liellaÄ ei
suostunut ylimääräiseen o

a

tiL

a

luteet antaneet uusllle pienire_
täkäåin mahdollisuutta, väan tr*-kivat naamansa joka tilanteessa
näklnril1e . pahö ittelemme .

ruvareporthaasin kokos ivat
J.P._& M.å & M.V.
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.l atte,,rj.ssa. Hin.naJ(si. tt"ll.ee 90 mk, itoko-
.i & värivaj-hto ehto j a on ri j.t tä,västi . Jatlra
per:!-nteitä ja }<irjoita nirnesi i.lmoitustau-
lull a ol evaan l-istaan. [unnusehdotelnria
(=logcja) voipi pudotella Asiasanan posti-
l.aatrkiloon trimrin Jcuun 1. o1:ir,rrun asti .
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GEOTOGISEN TUTIOMT.ISTAI-
TOI(SE N i nf ormratiotoknistos.
ra Boooera on uudelleen
heettarana

ffiutrteisen toimen sijabuus
{a..1 v.).
Geolooiran tutkimuslaitoksen
tiriq$ on alansa laaiin tie-
todlllncn kiricto Suomessa.
Ki rirtonhoftaian siiaisen teh-
tåvår,rå ovat rim. kåukolai-
naus. kirioien luettelointi selrå
Grlhirgt tiriOontratutemanm.
Aiempi Uöskentely tieteelli-
sesså kiriastgsa katrotaan
eduksi.'
Hakem.r kset palkkatoivomuk-
sirpen tulee toin*ttaa !il. 9.
t98t menneså Geobgis€n
tmkimuslaitoksen ki riaanpon
oe. KMmiehentk t,02150 Es-
poo t5.
Tarkempia tie*oia tarvittåe$a
antaa 6. toimbtopåållikkö
tahh Voutilainen. ptth.
&13244 tai kiriatonhoitaia
Itui*ta Hannikainen, puh.
asglrrr.
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I ELOKUVIA
FONROE E$rlrÄi }I}I, S§ UBAAVAA:
TJ. IO. FAIs'6INDE,E: HARIA BRAUNTX
AvrOLtlrro 10,10. FeLLlNl :
oRxEsrEBtHAR..rorTus l|,T, to .

KAUclSHÅxr : VALEHTE L IJA ,

JA olrHAl.r ny6s soLARls...

KUVATAIDETTA
3ACA HILDåNIN TATDE HgSEOS9A
?AerrSlN tI BrE,pprALt.
t AHPEREEN TAIDEHU'E06SA
30. IO,-IE, II. PTPPUR,\PttIETIN TAI .
TEtutJ^T Eålft iVrVvÄl
ea- t\ . TATTE I L I JATTAR\A (rr*rrtv
sguRBERO, ESTER ttELENtUS "')

13. lO. Ktlty - t A6AR.EE

YL\OPPIT.AS'TALALLA.

HurSTrr }tYas
R.AUHANHACT'I I

JA OBTE,LHAI'6Ä ON }IA§ETOTAT§ O. SIN9ONIA
3Er(Ä HotrARTr» EXSULTAT e .IUGILATE .

y6-]ALOur.A eålll§Tyy r\. to. hloNo (xopo
t6DECBEAgToTFoDöNNEF Ji.rg.) JA eI .tO.
PUOH ROÖ§FELOT.

TEATTERI
el.l0. klo lq TEATIERTHoNTusaA srsirTEAT-
TEQ,[ E$ rni,f : utlottDE,Tl.u soT tL A 3 (xg FrRtK
TIXK Al.lEN) . L I P UT vAtl\r tO rrrk ,

t{UUTA
13. IO. K\O I\.OO ALKAA TEATI€TIHONTUS,A
OHJELHATy6sgt.t\NsAlr , roåsA HH. .ru r cE
uE9x,tltEir puquu Hu3rrxrN xi.^ytö3Tl SEET_
sråsÄ . TtLAr suurqgnr oN vApAA pi.i. gy.

ea, 10. k\o ltl.oo Li. A t : Ust< r n .lin.lESIÅXÄ.
KOLL€ KT TIVT SEhI OP I3T(EUUX JA X\R§AST ÖN -
råvröp SE Hrr.rrABt .

16. to. klo tl.oo KIR.JAKAITvtLASSA KEsl(US-
TELI'TTUAT$UUS ATHESSTA " NAISETXO AB-
T{B T§AAN 1 "
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