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Hallituksen palsta
Kuka lohduttaisi myyttiä:
mimmikabaree yo-taIolIa
Hyvän ja pahan tiedon puufrUutiset Ja säärf eli oodi
radiolle
iievättuulen tuomaa
Pahkasika on hauskempi kui-n
hallinto, mutta ky11ä hallinto-

Vllne vlikko.i.o 
- 
yleinen huoleR- ig Jgtun3lhe oplskellJ ol11aon oIlut kesätyöpalkan haakklmlnen. -Usäluni11a - 

såif ainä;" äu-l ouutteran metsäs!yl.pg",. jäIkeen hankittunakin. turlian mon111e onhrl tenkiL $äa,plt fkävä maktr sug.hrrn liir j asto itif tiä" haust a. Vuo-sl rnrotleltS råä kiivaampaan_ tahtlin kriltävä lriipäiru påitårstakirlstää ehkä osarrottajl"o herriiot niin- tcireaf[;-ät{a-ttö;äta-
ian otteissa ntihdäiin helposti epäolkeud enmrrkaisriutta. ryåiir^"r.r-jolden selkkallula kuunnäIlessa saa kuttenkin-väifui;häI-ätta
ioissakln k+*iastolssa on luvattu töitä useammille U*tl;ifi"
ldlin paikkoja. void aan antaa*-.- kohtuullisäk;t ;jakä "'',r.1";;[;Firiastoiss{l* byrokr?tlsoltunLnen niln pr[räifi; etteL vasenkäsl tiedä nitä olkea tekee?
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tuba tohdulhaisi

Yotalo o11 tä5r'nnä nalsia. Nuo- I
«E

rla, vanhoja, oplskelfioita,
työssäkäyvlä. Ja sllti YIi 2OO

Jäi ulkopuo1elle. Hlmmlkaba-
ielta tarvltaan lis?iäI t ! Jär-

\r,

-.Lr-...*
../a.

ht
V'tf,l
--}.\l-,U/

-=f...å
a)-*.t

nPäätolniseksl nalseksi ä1ä rll-
pea! r 3yy1ikäs slhteeri lausuu
vetoomrksen nelkklensä takaa.rlolLnä vaan tlskaan astloita J aluuclalla lalcalsen lattiolta. iKotlättl ta.hrattomien lattioi-
le*, vitivalkolsten palto j en,
kotona lej.vottuJen pulllen käs-keIIä, yrlttäen nlil1ä hankkia
arYonantoa Ja kunnioltusta.It0mpelus / pars'inneula / ku-
|Ln_ / PUM I s+rppu a ./ sanko /
tranlsausjauhe / PUM / nehukelt-
to / s11]1 / s.uIa vql / pul{ /
'airaskäpetl / PUM / päivälIis-
tauko. . . IEft sityi syrittädätt rakkaud.en
markkLnoilla: tuhannesti haI-
vennettu j a hyväIcslkäytetty.
Mutta - kutsuuko ku.kaan Ca'sa-
novaa kiertoBa1k1:rnoksl ?

'.'En kåsitå
rrlillta luotan

mitffit,
tuihin!',

nlytkiä : ff,l ifnfn i haba ree
yoba$ot,l,a 12.3

- klel}ettY from nöf nöf -
Flottol sitä el vol ylittää, sl-
tä ei voi alittaa, sltä ei vol
klertää. Sllspä täYtYY lmlksa
sen J.äpi.

Jestysglghg! selsoskelivat ovel-
ia häp@-nEikö5.slnä, kuin
trurtlen itsensä ahdistetulksL
Jollakln tavalla. Fhrtta salls-
sa fllIis kohosl kattoon Jo
alkuilIasta. IrattLa o1l, täYa-
nä tanssijolta, musakin o11 al-
heeseen soplvaa.
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I{trkanaEte att erln pantouilnL
l[lnä sinä håin me te he. [yttö
roolelneen. P6i.ka rooLeineen.
Mttä on roollen takana - ih.ml-
nenkö?

Ellna laulaa Ja soittaa kita+
räåo rrTala lnte om visor för
ntg, Iåt visorna tala om d.lg.rt
Hlstorlan klrJat on klrjoltettu
sperualla, el hrukautisverellä,
nJoka slrnrLla völtto, Joka kyn-
menes vxroäl suurmi€s. il Ellna
esi.ttFiä valhtoehffiGen Luomls-
kertonuksen Inpi llnattaresta.
I,ltkä onkaan totuus miehen kyl-
klluusta?
trOLen alnutlaatuinen nainen /ja ainutlaatuisen rooliln / nl.
nä nelkein tukehduln / .Nytuutta tanesla tanssln / punon

selttlä kestävää / tie uusl al.r
van / mi-nua hlu-kaa Sxnnittää. n

[aputusten nyrsky.

rNalnen on pltkiimfellnen, nalnen
el etet onaarlEa, el mrLsta kär-
sinäåjnsä pahaa. KalkkL se kåirsil,
kaikld se tolvoo. n

Kabareeryhnä Ja sovild.stlkuoro
Ilonpilaäi at vauhdt§§ao Klmol-
sa klnlku-SonJa 0. Joka etsll
ltsräåin. lliesten ohdolLla huL-
pulle päåissyt Marketta - näln' ka-
ierelöän keäken l{arkku vaan. Ro-
ma,ttinen plkku morslanr. joka
pyftåiä: r0ta ia omlsta / Po+? et .

öääÅiää mua sää / ota nirt-kltnni/
3 a vte valklta lui<koJ en taa ./
sätinnöt volt sanc-lIa nlln I kat-
§o nä en vleral.slr.n.n

ELlnal Ellnat NoitalauLut Rytnl-
kästä taputusta Ja huutoa. Ja
Ellna tnrLee vlelä kerran. nSe on
nolta / se oa no.Lta / näln §8-
noo klikonmies / Painjalsessa
hlrveässä 7-ilskbin lopulta itse-
ln / olen nolta / olen noita. n

Ilmapallot pompplvat PöY{ä9tä
tolsäen. tralkki tulevat lattial-
Le tanssimaan J a lso sisarusPil-
rl kiertää salla käsl kädessä.
J&kkåLrltkln uskaltavat io hY-
nylIlä loppulllasta.,K

ttrrgv<ä*ärr.rlssI vrcr-jf,
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WLrGrb ja po,h&ns
*'i"e dt o,:rr,.-p u ?.,,t,

Olipa keran vanha mles. IIän
holti työkueen suurta puutar-
haa ja hoivasl erityisen tar-
kasti suurta omenapuuta, joka
kasvoi aivan häinen kotfinökkin-
sä vieressä. Keväisi.n ukko
huo1elllsestt leikkasi puusta
pois kaikki kuolleet okåat,jotta se }cukoistalsl Ja tuot-
talsl runsaan sad.on. Mutta
eräåinä talvena omenapuun ydln
olikln latrorurut, j a sen pllll-
tarhurinme totesi vasta Frdo-
tessaan puunsa latvasta puris-
taen paksua, tukevannäi.kölstä
mutta petollisestl katkerrnut-
ta oksaa hyppysissää:r.

tåirnä vertaus antaa nietttmi-
sen alhetta, kun pohd.itaån
nykylstä tutklntovaatimusten
uudistami.sprosessianme . 01em-
me jäåineet j onklnla:Lsen rtf,is-
teellisen kosmetologlanrt ta-
solle : olemassaolevaa nrnkoa
ei uuslta lmnnolla Yaan. tfif-
d.ytäåin vain hlonaan sitä p&-
rerunan niikölseksl . Euntuu
slItä, että Inrkaan el ehdl/
pysty tarkastelemaan tutkln-
tovaati-musten muod.ostamaa ko-
konalsuutta krlittisestl ja
obj ektllvisestl.
Kaikella eöeIIäoIevaIla en
tahdo vä1ttää, että tutkin-
tomme nrltnkon ollsl lahonnut,
vaan pikenninkl-a väittää, että
pLd emmäin pääIIe tyyttmlnen
piklnr-uudLstusten tekoon ko1-
tuu kohtalokkaaksi. .'fietenki,n
on paljon helpomBaa takertua
yksityiskohtiin (rnoittia yhtä
luentosar j aa, ktrg.aa jne ) lufn
kehitellä laaJoja muutosesl-
tykstä. 'Ioisaalta vååhäisin ro-
formeinkin voidaan opiskeli*
Joilta väilentää turhaa tytitä,
valkka nämä muutokset eltät
olekaan kokonaisuuden kanna-l-
ta merklttävlä.

EI TEHDÄvllstvuoTt!]
EHHE§'[EIff'^rrxoMr.--
KEsrÄÄKd
7ÄrrÄ JUURil

Iviiten sitten olisl väItettä-
vlssä uhkaava tairytrrnus unoh-taa kokonaigugs_ Jä keski{iya
pikkuasiothin? låttos on eäit-t?+y!, 

- 
että yFsl opettajrsiäottalsi kontöI1een- tutkinio-

kokonaLsuuden seurannatr ja ke-hlttåimisen. Saua1la tutkint;:vaatlnusten uusLmi.sesta iufi-
§l )mpåirlnrotlnen prosessl ei-
kä 

- 
vain j okakeväinän muutanan

vj.j.i(on_ pituinen spurttl . Tåtucä
on mielest€inl kannatettavaaj* xnyös. h$öcyllistä, joJ {ä_nan vaatj.vaan tehtäväåin vallt_tay{}e opettaj aIle a:enetaan
mahd.olllsuus (=aikaa) noitaase ]nrnno1l"r ja j9s äyös opis_kell j at Bys.Lyvät 

- llsäiiuääx' - -
osalllstumistaan, Si].tl efole varmaae että €m. uuclis-tuksl[a vielä saadaan suurlamuutoksia alkaan; tarvitaan
Työq (xritttlstå) artrivrilut-
ta_ J a laltoksan slsälsen aä- 

"

mokratl an ed elleenkehltitiuris-tä.
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!ärkeää ollsi myös seurata )rh-
telskunnan ja telmologlan ke-
hltystä entletä tarkenmln ja
pohtla, mitä uusla vaatlnuk-
sla ne asettarat kirJaetonhol-
taJakouLutukselle, jos Ja hm
klrJastoja pyrltäiln kehlttä-
mäåin yhä tehokkaammiksl }rurr-
naLIl slkst tletopalveluke skuk-
slksi. i-ii.eleståiai mill o seuraad.
vla alheita olj.ei syytä j at-
kossa käslteI}ä enemmän3 ai-
nelston valintaa, a1]nr1skä.sv8-
tusta (fayttäjäköulutuksen te-
hostaminen t ), kulttuurlteori-
oiden eslttelyä ja hakujärj€s-
telmien analyyslä. §llhen,
minkä asiolden käsittelyä tu-
Iisl vä^hentää, en tässä puu-
tu - aiheesta on kirjoitettu
pa1j on aienml§sa AsiasanoLssa.

( pakolLlnen) traarautrrnlnen rnän-
daattlaluelksi. Ne ovat taval-
laan opettaJlen revlirejä,
J ol}Ie tolset el.vät saa tunkeu-
tua. 0nhan tokL rumaa sahata
potkkl oksaa, Jolla toinen is-
tuu, mutta entä jos se plan kat-
keaa muutenkln? Jrisäprobleema
orr r että opettaj at tuntevat
toJ.stensa opetusaluei ta melko
helkostl o edes kykyä kritilk-
klln ei kovln paljoa oIe.

KUIT}NEEN KEY;.ÄN KCIIrc§ST EII
}IITÄ SÅÅTIIN AIKAÅI{?

Viime syksynä kuuli lelkillisiä
( tolvottavasti) kommenttej a,
j gLtlgn mr:Iaan IIDK :n tärkein pää-
näåirä on tutklnnon vaikeuttämi-
nen =trtavalllsenttoplskell j an
klusaanlnen. 'Iu1koon nyt vLelä
kerran tod ettr&r että tåihåirt ei
koskaanr o1e pyrllty. fietee]nne
tleteelllsyyden ( =tehokkuuden)parantarnlnen ja opiskelij a1la
luetettavan kir j akasan kasvat-
tanlnen ovat kaksi eri aslaa.
?aIjon tarmoa on uhrattu, jot-
ta nhrollelta oksiart, mieles-
täpme vEihemmEin tårkei te/ barhia
luentoja ja kirjoja saatalsiln
poistettua. fässä tulee ongel-
maksi tutkintokokona:lsuud en

Kun silmälIee ensi vuoden tut-
kintovaatimuksia toteaa ensiksl
sen, että tentittävien kir j o j en
määrä on rellusti väihentyr.yt.
fåimä el kuitenkaan nnerkitse
(väIttämättä) tutki:rnon keven-
tymlstä; harjoitustöltä on ni-
mittäin palnotettu aierupaa €n€m-
nåån. Iä11ä pyritäåin opiskelij oi-
d en aktlvo j.rniseen sekä siihen,
että me enttstä parerunin pyst)ri-
si$ne tekenäåirn itsenälstä i tutki-
mu§)tyOta ja toisaalta myös
työskentelemääin ryhmlssä tehok-
kaastl. I,uulisln, ettei tälIais-
ta aruutosta vastusta kutaan;
kyI1ä niitä tenttlklrjoja yhäjäf kylllilsl astir
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Erikseen kannattaa mai.nita koh-
d,an Å 16 kirjatentln kohtalo:
ensl syksyrnä vol valLta kJ,rjat,
j otka haluaa tenttS.ä, klri alis-
tasta jossa tolvottavasti kaik-
kleu mlelestä on riittävästl
kllnnostavaa luettavä&r Jos rat-
kalsu osoi ttautuu onnistuneeksir'
sitä voLtaneen soveltaa nuihin-
kln kirjatentteihln.

Tolnen havai:rto on tyl3rrnpää
sorttLa: toreu'Uuneet muuiolcset
ovat sittenkin vielä pieniä ko-
konaisuutta ajatellen. fänä ei
toslaanlcaan o1e mitenkään kun-
mallLsta, koska nykytilanteessa
]nrkaan eL ehd,l paneutua uuslmLs-
työhön kunnolla. Ongelna on sull-
rr.q_ sSrventävien opLntojen koh-daIla, laviopiskelijat- ja -op€t-taja f.iln trrnnetusti ovat kovfu
kiirelslä. loivoa sopiirettä
\nroslttalset piklrumuutokset ka-
sautuvat niin, että tutklnto
ptklnrhlljaa j atkuvaeti kehit-
tyy etkä jurraa lkulsestt §8-
na§sa Jmpyrässä. Jonkinnäköistä
r j ohtotähteäfr tosiaan kaivatä,årr o

Ja lopulsl: kiltokset kaikille
urakkaan osallistuneille. Uskon,
ettei työmne olIut,. turhaa.

?5. laitoskoirousten
Käypä vllkaiseroassa

pöytäklrjat ovat
uritä uudistuksia

J,'I

nåihtävissä lluoitustaululIa.
on toteutet'tu !

V I I NAN VARO I TU KS I A VUODE LTA 16'Iq

ENAf'IBI VIINA SAATTAA I[{f,lISEN TOMPELIXI,
VI ISAAT I,IILLIDZE JA HULLUT TEKE VIELÄ HULLUI,II,AX,
TURMELE TA I DON, SYTYTTÄ HECUI4AN, SAATTA CAP I NANJA PUNAISET SILMÄT: TEI(E TÖYHÄXI JA KIWULOISEXI,
ILt'10lrrA SALAISUUDET, KEHotrrA Ju,aun ,,,tHAN, Ji
SAATTA CADOTUXEN. SEIJTÄHDEN EI YXIKÄN PIDÄ JUOI4AN
Et{Ä cu I N TARPEEX I JA TERI.IEyDEX I , JUODA tlyös I LOPICARIT, ELI ILOXI YSrÄI.IÄLLISES COCOUXIS EI OLE
KIELTY, COSCA YLöNPALTISUS ESTETYXI TULE JA TAITO
T I ETO JA Y'\ffiÄRRYS TALLES ON, JA I,, t RKANS Tö I H I N
SOVELIAS, PITÄ SIIS WAARI OTETTAI,IAN, ETTEI YXIKÄN
IIÄÄNÄ MITAL JA YLÖNPALT I SUDEL PACOTA
TOISTANS (CNINOMAISESTI 

I{UORUCAI SIA
JA E I YHTÄTÄNI ) YL I DZE SEN JUIIAU I SEN
TERI./EYDEN JA CUNN I ALL I SUUDEN .

JA YLLYTÄ

JA I{A I I'IO WAKE ,
TAHDON, I{OIT.IAN,
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OO UUTI§ET dA §ÄÄIT

,h, oodi ndåollt,

RADTOSTA KUULUU HUHpplA, RAorosTA KUULuu
uurr gr A, RADi osrA t<uuLuu RoKt<r A , R,Aol os-rA
l< uu Luu rl EuKr< oJA .

HAAstAt"tt'rE sÄv r t< SEEN rEpON, tä pöxr, pöeö», HApoN
JE XöPöt-| HAASTEE SE,€N VASTAA}I\§ESSA
HETIETE.TTYJEN RAH OJE,N H T t\}NALUA .

t{E K StX0SSA ON ouuUT TuNNeTuN HTgTOR\AN
9a.tilH HAAN "tÄn\sTy S .

vrrbEN vuHsetrÄ EsrmÄÄ Nyr FRÄNcrs GoyA.
SALvAooRt SSe oN HrrRH/yTrU KAr(Slto r sTATuHAITA
$tv rr uqii .

pRE SIDENT§ I JA ROUVA tltAu NO r<orv tSTö MAf KuSTAVAT
LAPPTIN Rrt$1AtrÅÅN,
OLCnHE JuUR,l KUUNNEuUEET VrtsEN VtrnSEtfA,
suoHt' volTrt .TALIAN .rÅÅxrExotrr HF\- t(t sorssA
NUtrER,o\N ?-3.
IHANA KUUTTINELUA VtIHObT§Ä, ,I

"x
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Kolme kaunista keväistä päi-

men Kirjastoseuran seminaa-
rissa Kirja lapsen ja nuoren
maailmankuvan rakentajana.
Seminaarin anti o1i runsas,
mutta en tule tässä jutussa
käsittelemään kaikkea mitä
seminaarissa tuli esille.
Ualitsin sellaiset aiheet,
jotka antoivat itselleni
eniteri, ja muitakin osan-
ottaj ia aihaet tuntui vat eri-
tyisesti kiinnostaneen.
Seminaarista tehdään Kirjasto-
palvelussa raportti, josta
sitten aikanaan voi lukea
tarkemmin seminaarin annista.

Seminaarin ensimmäisenä päi-
vänä oIi aiheena maai lman-
kuva. Aihetta käsittelivät
Leena Eräsaari Helsingin yIi-
opistosta ja Kerttu Vepsä_
Iäinen Joensuun korkeakoulusta.
fräsaari käsitteli maailman_
kuvaa ja sosialisaatioprosessia
ja Uepsä1äinen maailmankuva-
tutk imusta.

Kerttu Uepsä1äinen tekee yh-
dessä Annika Takalan kanssa
tutkimusta eri maiden aapis-
ten ja ensimmäisten luku-
kirjoj en maailmankuvallisesta
sisä1 löstä. Tämä tutkimus
kuuluu Joensuun korkeakoulun
kasvatus- ja maailmankuvåt't-
muodostusprojektiin. Toinen
saman projektin tutkimus on

A,nnika Takalan tutkimus
maantieteellisen maailman-
kuvan spatiaalisista ainek-

sista. Tästä viimekslrnlln;-
tusta tutkimuksesta on tulos_
sa pian loopuraDortti. Taka_
lan tutkimuksessa on piirrä_
tetty peruskou.Lun oppilailla
karttoja, joista on esimerk_
kejä Tiede Z/aZ -lehdessä.
Tässä lehdessä on myös
tietoa Takalan tutkimuksesta
sekä esitelty, mitä muita
maailmankuvan osa-alueita
on tutkittu. Hyös Kerttu
Uepsä1äinen kertoi näistä
Suomessa tehdyistä maailman-
kuvatutkimuksista. Hän totesi
maailmankuvatutkimuksen olevan
k ovin haj anainen,
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VepsäIäinen korosti, että
maailmankuva on maailman
sisäinen kuvar joka meil lä
on o Usein puhutaan, että 

;maailmankuva on vain tiedol_
linen järjestelmä, mutta se
sisältää myös arvot ja tun_
teet. lYlaailmankuva ei ole
sama kuin maailmankatsomus.
Jokaisella on jonkinlainen
käs i tys maai Imasta, mutta
maailmankatsomusta (tiettyä
ideologista kannanottoa )
ei kaikilla oIe.

Vepsä1äinen kertoi jo edellä
mainitusta aapistutkimuksesta,
joka 0n tosin vietä kesken
eivätkä tulokset ole vielä
k okonaisu0dessaan k äy t että-
vissä. Aapiset on hankittu
yhteistyössä UNtSC0_toimi_
kunnan kanssa. Aapisia on
saatu Suomeen y1i 40 maasta,
kun pyyntöjä lähetettiin
7A maahan.

0ngelmia on tutkimusta suori-
tettaessa oIIut, sillä kääntä-
jiä on ollut vaikea saada,
koska samastakin maasta on
saatu useita erikielisiä
kirjoja.

Tutkimus on 1ähtenyt kansain-
välisyys- ja rauhankasvatus-
ideasta. Vepsäläinen sanoi,
että he toivovat edes jotenkin
vaikuttavansa aapisten tule-
vaan sisältöön. Tutkimuksen
Ioppuraportti tullaan levit-
tämään UNESCUn kautta.

Aapisten sisäItöä analysoi-
taessa on kiinnitetty huomio
siihen, mitä kerrotaan lähi_
ympäristöistäii miten kuva-
taan muita seutuja ja onko
maapallosta ja avaaruudesta.
Tästä tutkimusaspekti sta
Vepsä1äinBn käytti nimeä
spatiaalinen aspekti. , Toinen
aspekti on."aja1linen aspekti
(t<uriataanko nykyisyyden li-
säksi menneisyyttä tai tule_
vaisuutta, minkä ikäisiä
henkilöitä, mitä kellon.
åit(oju'.,ja vuodenaikoja kuva-
taan ) . Sitten tutkitaan sitä,
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miten aapisissa sosiaalis-
tetaan luontoon, yhteiskun-
taan ja kulttuuriin. Tämä

tutkimusaspekti on vaikea ja
laa j a. tYIyös tutkitaan kasvä-
tuksen eri osa-älueita, fyy-
sistä, tiedollista, sosiaalis-
Bmotionaalis-BE)ttistä, uskontoa,
taidetta, k äden taitoja ja työ-
kasvatusta, persoonal 1i suuden

kehitystär mielenterveyttä ja
t< a n s a i n v ä I i s y y s k a s v a t u s t a .

Jonkin verran tuloksia on
Joensuun kork eakoulun kasva_
tustieteiden osaston julkai-
sussa. Uaikka tutkimustulok_
sissa ei tulla yksilöimään,
missä maissa mitäkin tietoa
on annettu ja millainan
maailmankuva on annettu,
tai missä maassa ovat hyvät
aapiset ja missä huonotr sa_
noi Kerttu Uepsä1äinen, että
i talialainen aapinen on todel_
Ia hyvä.

Toisena päivänä aiheena oIi
sarjakuvien, IastBrt- ja
nuortenkirjojen sekä tieto_
kirjojen vä1ittämä maaj.Iman_
kuva. Sarjakuvista kertoi
Heikki Kaukoranta Helsingi n
yliopiston kirjastosta,
lasten- ja nuortenkirjoista
lvlinna Vuorinen ja tietokirj
joista Leena Sneck US0y:stä.

Seminaarissa oIi annettu
puheenvuoro myös kolmelle
erilaiselle nuorisokirjai_
lija1le, Annä-Liisa Haakanalle
Jukka parkkiselle ja Ritva
RuhaseIIe. Anna-Liisa Haa_
kana osallistui myös seminaa_
rin loppuosan ohjelmaan, ja
näin oli osanottajilla BoBrrr_
mänkin mahdol lisuutta keskus_
tella hänen kanssaan. Haaka-
nan puheenvuorosta j äi mie_
leeni hänen optimisminsae Bttä
ongelmat ovat ratkaistavis.sa.

OLETKO LUKENU1

LAKSYSI ?

SAAT LAINATA
iMAN KI RJAN
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Hänen mi el estään tarj otaan
kirjoissa väärä kuva, kun
loppu on onnellinen. SiIIä
,,e1ärnähän jatkuu. Jukka
Parkkinen esi t ti huumoria ja
k las sikkolainauksia si sältä-
neessä puheenvuorossaan e että
jos ei koskaan lue huonoja
kirjojar Bi tiedä lukevansa
hyviä kirjoja. Hän myös 

"

totesi, että kirjassa on
usei ta tasoj a. Nuorempana
löydetään toiminnallinen ja
vanhsmpana sitten syvempi
taso. Ritva Ruhanen, Brityis_
opettaja, joka kirjoittaa
helppolukuisia kirjoja, sal_
vitteli, mitä hän oIi koke_
muksan perusteella havainnut
helposti Iuettavalta kirjalta

vaadittavan. Hänen mieles-
tään tavuviivakirjat eivät
puolla paikkaansa, siIlä
sellainen lapsi, joka tarvit-
see tavuviivoja, ei osaa
lukea. Ymmärsin asian niin,
että kun lapsi ei vareinai-
sesti osaa lukea, hän ei
myöskään pysty kirjaa omak-
sumaan, vaikka lukutilanne
olisikin hänelIe helpotettu.
HelppCIlukuinen kirja on
Ruhasen mukaan muutamia asi-

oita mainitakseni heIpp0
alultaan, aiheeltaan lähei_
nen, aito ja kuvituksen on
noudatettava tekstiä pikku-
tarkasti. Ruhanen korosti
samaa k ui n pa rkki nenk i n, moni -
tasoi suut ta, hänen sanoi llaan
m o n i k e r r o k s i s u u t t a .

Seminaarin viimeisenä päi vänä

oIi aiheena lastenkirjojen ku-
vien arvomaailma, josta aihEBS-
ta luennoi ja näytti kuvia
lvlaria Laukka Taideteo]lisesta
korkeakoulusta. Aihe osoit-
tautui niin suosituksi, että
tode,ttiin kuvituksen olevan
sBminaarinaihe sinänsä.
Laukan näyttämät kuvat olivat
vanhemmas ta las tenki rj oj en

kuvituksesta, ja monille
osanortta j i1le tuli rnilloin
mukavia, milloin oikein
ikäviä muistoja kuvista.
Kuvan merkitys tunnekasvat-
tajana on voimakas. Laukka
mainitsi varmasti monen muis-
tavan kuvan, jossa Babar-
norsu itkee, kun Babarin
äiti on ammuttu. Siinä on

hienosti kuvattu tunteen-
ilmaisu.
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Kuvitusta ei oLe tutkittu
paljon. Kuvitus ei oIe
arvostettu taiteenlaji.
Pelkästään kuvittaj ia ei
k,ovinkaan moni taitei Ii-
joista ole o11ut. Tyypil-
linen kuvi ttaja on yksi-
näinen ja eristyvä. H;rvin
itsenäiset taiteilijat eivät
onnistu kuvittajina. Kuvi-
tus on nimenomaan tulkintaa.
Nykyisin kuvittajat ovat
Ii sääntyneet, koska erityi-
sesti peruskouluj en oppi-
kirjakuvitus on antanut ku-
vittajille työtä, Kuvitta-
jat ovat nykyään erikoistu-
nut ammat ti ryhrnä.

KauPEr,t ? LLANJ

Laukka näytti myös vanhoja
0petuskuvia, j otka aikanaan
korvasivat nykyajan filmit
ja diat. NäiI1ä kuvilla on
lapsen maailmankuvan muodos-
tamisessa ollut keskeinen rrBr-
kitys. 01i opetuskuvan Tampere
toi sta kui n nykyinen. Sanoin
on vaikea kuvata, rni tä kuvissa
näimme. lvlutta selvästi huor,
masi, mikä on kuvan vaikutus,
millainen se sitten onkaan
1apse11e, jolIe teksti ei
vielä suoraan selkene.

Anna-[v]ari Taipale

SCU meuhJ»
As ias ana,sfr

( t-irå1i, 'lrca,uzs
-Cre, rel n,å"ii id goi+a
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PÅHTASIEA O§,
PAHTASIKA O}I
pAIIrrA SILKÅ 0II

HAUSKEMPI KUT}I HAI,IJI§TO,
EAUSI§UPI KUIS HAIJLI§IO,
HAUSKEMPI KUI§ IIAIJIISTO,

MUIISIA KILL]I
I{UINA TYI,LÄ
IVIUTIA KYITIIÄ

IIAITIN'IOf,IN
IIAITI.rINIOKIN
HAITITII{IOKIN

O§ JOSTUS ERI IIAUSIilÅ
O§ JO§XruS ERI IIAUSKAA
O§ JO§KU§ ERI HAUSKÅA

Il,al-llnto ol ole yltoptstoelärr
Bäin sydiintä sykahdyttävinpiä
alhelta, Kuitenkaan sitäkäitxel tullsl hylJekslä. Balllnto
saa usein kyJ.keensä leluoan y&1-
keaa Ja tytr sää. fällalnen lei-
maanlnen on silnä uielegsä €ri-
heetonte, että halllnnsn vlss,
raus Johtuu tavasta, jo1la
sitä harJoltetaån. Ha11iamon
muod.ot on slnåinsä mlelenklin-
tolnen aslar trseln on lnritea-kln valkeaa muodostaa selviä
aJatuksla pykäIävlld,akon kes-
keLlä. Lelsa såirkyrää on ha1-
llntopalcettlen kanslesa äj.-
heelLinenl orlhen kyse poIl-
ttikasta, slltä kuka aslols-ta pääsee päättänääin.

Ilalllnnoa rustaamlneu oa oslt-taln työtä tulevien ylloplsto-
eukupoLvien hyvåi.ksi ( futän
EIö9 ee j.m. tutkinto Jen kehitrtänlnen). Hfrä näfuI Hallln-
nossa on kyse sfitä päättä-
vätkö thslset omista- asLolstaan,
demokratlalrsi sitä yleensä
kuts1rtaaJo. Jotkut hällinnon
muodot kahnaavat päätöksenteon
yIätasoLle, toisenlalaen rillo-to pyrktl tekenääa päätökset
yhtåtsen nleliplteeä muod,os-
tuksen kautta. Demokraatti-
seea halllntoon on nahdollista
pf,egta kunhan oplskellJat riit-
tävåin volnalckaastl Ja joukolla
osoLttavat haluns do fä.8ä voisl
kutsua vaikkapa kollektlivlsen
tahöoa llnalsemlgekgl. Ja seollsikln jo 

_ 
h5nrä juttur ei Jäi-sL yetet geisomaan.

Yllopletolle ollaan tekenässäuutta halllntonallia. Työryh-nät ovat istuneet Ja paberit
ovat suhtkoht valniltä.' Mltäälrel o1e kultenkaan vielä Ivötv
Lrrkkoon, elhåin ehdoteLmla- o1ävlelä jgurifa4r käslteltyrkaasann parisstsr Yanha äa1lin-tonalIl eL ollut sekääx erl-tylsen kansanvaltaintsBr nlstä

eräs osoltus oa UDf,:n pols jään-
tt Laitosneuvoetosta. Mutta
uselunllla laltoksllIa on kul-
tenkln kyetty teskustelemaan
klperlstä kysyuykgistä. Ja
laltostasohan on aiaoa jolla
on nahd.ollista muod,oetaa kan-
to Ja mlelekkäästl Ja nautLn-
noIIa. Uuöessa halllntoma11i§-
sa on keskeislntä se r että pää-
ehd,otnksessa
tösvaltaa sllrtylsl Boj.s 1a1-toksllta tledekunta Ja tlesnlIle taeoöIe. Irl.säksl tiede-
kuntataso tulisl olenaan vlelä-kln professorLvaltatsenpi kuln
nykyäåln. tolsin sanoea päätök-
eenteko slirtylst pols sleltä
nlesä aslotta tunnet€rar,r

Ivlle1eståinl tällalsLln suunnl*telulin vol ottaa valn Xhden-laisen kannan ja ugkoigln, että
suurin osa }altoksien opetus-
heakllökururastakin oD samaanieltä. Yaltaa oa saatava Ii-
sää lattoksl[e, siIIä koros-
tettakoon vleIär laltokset
ovat alnoa paikka jossa vol-
d.aaa käyrtä äIyl1lstä orsutr€o-taattota, tunteel,llsestä pr-
humattakaan. Tavoltteeksi- so-pist seIlal§ea laltoskokous
käytåinnöu luomlnen jossa pää-
tökset tehtälslin tod,ella- kol-lektllvlsesti.
lahdoksi volsi nyös nalnlostl
BPIIII? kyslmys yletsestä Jayhtälälsestä äiinlolkeudestä.
Mltä thmeen d.emokfatiaa sesellainen on Jossa 1/, äänestä-
Jistä valltsee \Ofi eduetaJlsta
kuten nykylsessä k1lnt1öhäI-
llnnossa professoreille on soo-tu. Professorin ouj"naispaino
oplskeli jaan vemattaessa orryIl 100 kertainea. HulkeaeL.
Kys).npähåin vaan, ultkä ovat neoplekelijaa puutteet jotka €s-tävät håintä osalllstrrmaan pää-
töksentekoon tasavertalsenä ?

pov
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Tässä kuvasariassa esitellään muutamien UDK: laisten hurjaa
(1ue3 pornografista) nroruutt,a. [v]ukana ovat Juha Hakala,
AuIi Kaartinen, Riitta Kärki, tlina RauhaIa, Liisa Ilmari
Vesanto ja iYlemu Viliakainen. Asiasanan lukijat voivat nyt
osallist,ua suureen yleisökilpailuun tunnistamalla, ketä
kukin kuva esittää. Palkintona on lounas Attilassa omaIIa
kustannuksella voittajan itsensä valitseman UDK-j.doIin
kanssa.

l) nnx oN .tuuRl r{ErTFÄ-

r_ Nyr Fru ETAA HuuHoRtr\ JA VTTSILLE NAURAA
ENTTEN ts{Ätr ITSE .

l) o»xo HÄN HÄN vAl-xnr.reu 
TYTrÄ RENSÄ ?

3) lrÄN oN oHAKsuNuT TyyLtK-
+- fÄÄ» oTSATUKAN LEIK -

KAUKSEN JO LAPSENA .



tt) AsEhrro x uvAA I.IÄNEN
§unfAttrUM ISTÅvAN FOTI-
UIEDEN A1R,E6SÄ

6) HÄr.l El KESräNyr KUuu -
LA EPÄttustKAALlsTA
ROHEog .rA r4EN 1 tlS E
PARVEKKEEN AUUE, TAULA -
I.4AAN SERE NAD I A .

{,

Lähetä Asiasanan toimituk_
seen kilpailuvastaukset,
siis kuusi nimeä oikeassa
järjestyksessär syyskuun
loppuun mennessä.

<. OLEHI§EEN.

§) snrHKYsÄARer ov^r
HÄNEN uRAuua,

, ETENE,r'11SE;IS Ä
§ALAIsuu§,

t?

kokosi R. K.
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G,o,nqq( st us bq nsq n e j a
Päätln reportoicla IIDKn Ja kirjalllsuucl,enoplskeliJolden alne-
Järi estön rEsriAn yhtelsestä teatterimatkasta, Joka tetrtlln
huhtikuun alussa kohteena Vaasan kaupunginteatterin rRikos
ja rangaistusfr ä Ia Dostojevski. ja Räikkä.
I'iatka1la tekemåinl lmpressiomulstiinpanot sotkeutuivat nustlkka-
soppaån ia katosivat, §alomaan $iarjan (rg$uÅa kulttuurlvastaava,
jolle kiLtos matkaj€iri estelylstä) ottamat kuvat olivatkln
värikuvia o o r . , elkåi, tästä tul]utkaan Åstasaxan gonu o-keväiän
hulppuJuttua.
Jotensakln tällalsta Ja nukavaa, reissussa kultenkin o1i...

TRE - PARKA}{O - KUR]KJ.{A -
LAIHIA - VAA,SA

Vanhan klrkon edusta kellotti
i 1 tapä1väauringcs sa suunnl stae s-sani raskasta eväslauki<uanl kantaenkohti Paunun i(ullervo-bussia,
jonka oli määrä stirtää olemuksemme
Vaasaan taLdenautintojen parlin.
Ohit taessanl Salvador-keräaJat
tajusin kuinica hassulta tunlurikaan
1ähteä ktrkkaassa kevätsäässäteatteriln, jonne yleensä mennäänta1vella tuiskussa ja ptmeäseä.

Listasta tarklstetaan kalkkleni Imoi t tau t u;äi o;; -iäänääiä"'jä"
matkaan. r ja yö häviäääää. Lr lauLaajoku pinnalle pyrktvä; onneksitoiselta kanavalta löytyy lasten_radio, jossa muumlperltä- p"i;""*taa alkaneensa pitåa enemmän se}_lalslsta tytöistä, joiIla el ofåhiuksia kuin sellalÄista ;olliaoll.
Tuskin ollaan yIöjärven puole1lakun enslnmälset aikavat evei.stellä,
P::lll"i", banaan"lr, voltuipiel'
oanaane ja , ba. . yäk. Hakalan '
Juha aloittaa sarjan kauhukuvauk_sia banaanei sta ja ni-iden vaiku _tuksista, t<ukin. Åäestää kyttyjen_sä mukaan.

Vaasa 2OZ. Ann-tka kertoo ratsastus_koulusta ja rockradio rayträe 
-;iä_

puolelLani. Juttelemme ni:-ta äaita,
$arja kerää rahoJa, yritän virii_täytyä teattrritunneimiinr rrlti1öydän i t seni kad.ehtimasfa riiäi_flf13to1ta, joita Liisa ammentaapöydänalaisesta kotilelpomosta.
!ksj. ja toinen of taa etl onet .§tttonr' onkin Jalasjärven kahvi_
f*Itl__-.J_?n"? jä1keän r"natka suJuuf,aas Kevyenmln r Buaet,..UotrBlt yfiaväheneviä mäkiä, kelIo tulee iro_11 seltsemän ja'ru"int o alkaalaskea.
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RIKCS

Teatteri on vaatLmattoman näkö1-
nen r"akennus halpahallin I r[8tt6_lilkkeen ja nakkiklskan i,.efissä.
Etelsaulasera tuntuu than elokuva-teatterlltal kalkkl on hyvin pel-
llgtettyär €i turhla kruusailuSa.
fstumme L1lsan kanssa halstele-
massa ilmaa toisten ravatessa
varttltunnin verran Iählkortte-
lei ssa.
Rlvl B paikka IAB. Huomaan istu-vani Vaasan Höyrymyllyn tuolilla
keski--lkäisten sankkoJen goukko-
jen ympäröimänä. Mustanpuhuva
lavastus näyttää mi-elenklintoi-
selta ja osoittautuu pian varstn
hyvin toimivaksi. Raskolnlkovin
raskaat syyllisyydentunnot tem-
paavat pyörteislinsä Ja ennakko-
arvlolstani huollmatta näytelmää
on aika helppo seurata valkka ei
ollsikaan itse teosta lukenut.

Otkealta tuleva kirhas oranssi
valo häirltsee julmetustl keskLt-
tymistä ia kuiterr,,lr .. teatteri
on vain teatteria, Aika raskasta
täIIä kertaa,

VÄLIATKA

Väliaja11a pieni kahvlo täyt.tyy
puheensorinasta ja kahvlnhöyrytstä.
Plstelemme Aultn kanssa poskeemme
paakelsia, rahvaanomaista. Juha
on tyytyväinen näkeinäänsä: alku-
puoli klteytti hyvln laajan fomåå-
nin keskeislä kohtia. Monien mie-
lestä meno on kuitenkin vähän
vai sua .

Vessassa kaksi i-kä-nalsta
polttelevat punalsta norttia.
Parasta y}lä, kul.tairo ri.t ja , ko-
vat pernanentit. §einäIlä pelll
tolstaa väsyneen hymynl. Valhdan
Tiklaksen tuoliln lähemmäksi näyt-
tämöä Ja valkutelma on heti påreil-
pt. Pienten kahinoitten Jälkeen
katsomo hllJenee.

JA RANGAISTUS

VältaJan jrilireen nousevat esityk-
sen hulppuhetket. Pääosaa eslttä-
vä Khilström tuntuu vain päätä
pidemmältä muuta, suoritus erott
tuu liikaa.
Esitys kääntyy lopui1leen, tunnen
ltseni taas ulkopuoliseksi tark-
kallijaksi, nenä vuotaa ja kaikki
Iässäh tää. Loppurat iraisut käänt;r-
vät liian lyhyen petauksen pohjal-
ta, kokonal.ruus keik;ruu klik}<eräs-
ti kuln tapahtumien melskeessä
lattialle puConnut muovlnen hau-
ta;iai spai sti.
Ja kalkkt on ohitee, yhtäkkiä.
Aplode ja, valot syttyvät , kaikkl
aloittavat kiirehtimlsen kuka
tnlnnekin. Kaikkl on j o ku lut et tu .Portalta laskeutuessant mietln
oliko vika minussa vai näyte1mäs-
§ä. Jonaln muuna pälvänei, tä.män
kalken voisi kokea ihan tolsin.
Ulko-ovella vllleys tunkee väki-
sin paidan al1e.
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VAASA - TAMPERE

Takaisln 1ähtö viivästyy epäse1-
vyyksien takia, ovatko t<aiiit<i ngtvarmastl mukanal
Väsähtänyttä tunnelmaa kohottaa
kumrnastl evälden eslinotto ja
banaani juttukiellon julistaml-
nen. Keskustelu aaltoilee alhees_ta toiseen päämäiirättömästl,
näytelmästä puhutaan valn våhän.
Joku keksli bussin videolaitteetja plan saamme eteemrne vldeo-
viihdet tä italialais-arnerikka-
laisena yhteistyönä.

Tajunta.on ihan turta. yritän
nukirua. Ulkona pelkkää pimeyttä,elkä palkoil-la rnitään märk:.tystå.
1 20 kllome bri,:j" jäIJeIlä, mi"iini<äsiohjelma,ssa oltutta ajatusta.

rffhmlnen on salalsuu§. Jos koko
elämäsi ajan ratkot tuota salai_suutta, ä1ä sano käyttäneesi ai_kaa hukkaan. i*linä syvun"yn tuo-hon salaisuuteen, sillä haluanoIIa thminen. rr

Useimmat nukkuvat sikeästi, me
r.vhdyrnme ptente rr kuntlen nåkki_ntsjärjestyksen pohdrntaan.

Kärslväll.isyys on melltein loous_
sä r samoln istumali-hakset. jjussi
ponppii pitkln mukulaklvistä
loppusuoraa. Keskustori: hajaan_
numme unenpöpneröisln,:j., nähdään
maanantalna. Ehkä sittrin pysty),
Jotain jo sanomaankln.

matkassa oli memu

(]^-r"ng-S

örr" MUukrn

8,5,
ffi
el-cÅ DLM A*ilo.-^-



Ne li; a-ssLä ra.-
aP wla-i S P.offan är-sitrrs

fnsi syksynä opiskelijoiden
palatessa hyvin ansaitulta ( ?)
kesälomaJtaan, on taitoksel-
lemrne ilmestynyt uusi valIan-
pitäjä - kauankaivattu apu-
laisprofessori. Häntä olisi
j o pitkään tarvittu helpotta-
maan professorimme ja myös
muiden opettaj ien työtaakkaa.
Apulaisprofessorin merkitys
laitoksellemme tulee olemaan
suuri väIittömästi ensi
syksynä alkavia tehtäviä ovat
rnrn. yhteiskuntatieteel lisen
tutkimuksen metodologiasta
Iuennoiminen ottaen huo_
mi oonrt epämääräi s enrt ilki r j as to-
näkökuLman,j - sekä A 16:n
kirjatentin vastaanottaminen.
Lisäksi lhäneIIe langennes
opiskelijoiden ohjausta yffi.
puuhaa.

zl

a)aa

Apulaisprofessuuria haki määrä-
päivään mennessä nelj ä henki-
1öä: Pertti Vakkari, Tuula
Laaksovirta, Irma Holopainen
ja 0iIi Kokkonen. Heistä
kolnre ensimmäistä oli haluk-
kai ta ottamaan vastaan myös
vs. apulaisprofessuurin.

HAKIJOISTA

Pertti Uakkari on syntynyt
Helsingissä 1949. yo-tut_
kinnon hän läpäisi 1969.
Sitä seurasivat nopeaan
tahtiin HuK:n (Hefsingin
yliopisto, ?Z), yK:n
(fav, ?S) j. lisensiaat,in
( f 

"l, , T9) tutkinnot. Väi tös-
kirjakin on kuuLBrnillä työn

7t/tE77H/4ttr ,fE l///i,tE/Å/!

4/{,f*{#ar
fattrAt ii/i-
tVA4!
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a11a. Apuraho ja, luottarnus-
toimia ja tieteellisiä artik-
keleita on melkoinen määrä.
Tutkint,oihinsa Pertti on suo-
rittanut ainakin cum Iaude-
arvosanan teoreettisessa fi 1o-
so fiassa sekä approbaturit
tilastotieteessä ja sosiolo-
giassär

TuuIa Laak sovi rta on valmis-
tunut valtiotieteen kandidää-
tiksi Helsingissä 19?1 ja
yhteiskuntatieteen lisensiää-
tiksi Tampereel la 1979 .

Lisäksi häne1Iä on koti- ja
ulkomaista tieteellistä täy-
dennyskoulutusta; väitös-
kirja on valmisteilla. f,uI-
kaisuja on 10 tieteellistä
artikkelia ja yksi oppikirja.
Luottamustoimia on palj on.
A rvosanoja Tuula on suorit-
tanut seuraavasti: sosio-
logiassa laudaturinr sosiaali-
osykologiassa cum lauden
sekä sosiaalipolitiikassa,
tilastotieteessä ja aikuis-
kasvatuksessa approbaturin.

Irma Holopainen on tiedotus-
oFin laitoksella assistent-
tina. Toisin kuin mui IIa ha-
kijoilla hänellä ei ole rnuo-
dollisia opintoja kirjasto-
tieteestär väikka muista
aineista si tten sitäkin
enemmän: Iaudaturit tiecio_
tusopissa ja valtio-opissa,
cum laude sosiaalipsykologiassa
ja psykologiassa sekä appro-
batur sosiaalipolitiikassa
ja tilastotieteessä. Lehti_
artikkelei tar opetuskokBmusta
yms. taustaa 1öytyy.

Ksl4^[YlÅD.Fgu- \f,]
SELLE, PÄTSY (IEL. }f'IUT.{ : EEON
LETfl NABII t/\J_ ,_- ^.. - |

VAUTAN, MUITÅ VAITI.
0L0vEwÖtLlsuuTENt
ESTAa* MINUA

TUNTEMASTÅ
[E[a?§N...

ruutt{AAl{ÅN,,. fitrN
ON VAABAUINEN I
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Näin opiskelijan näkökulmasta
apulai s pro f essorikandi daatei 1la
on siis selvästi meriittejä.
Eri asia oor riittävätkö ne

vielä viran saantiin. Yhteis-
kuntatieteellisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto on yleensä
vaatinut jo dosentin virkaan
hakevalta vähintään kak si
väitöskirjatasoista tutkimusta.
Niin siis käytännössä, vaikka
tällaista uaatimusta ei ole
kirjattu. Todennäköistä siis
onr että kaikki hakijat tode-
taan epäpäteviksija pahimmassa

tapauksessa vi rantäyttö k estää
vuosiar minkä ajan tehtäviä
hoitaisi vs. apulaisprofessori.

0piskelijat ovat omasta puoles-
taan kehitelleet omia "epäviral-
lisiarf apulaisprofessorille
asetettavia vaatimuksiaan.
Irlitenkään väheksymättä humanis-
min roolia nyky-yhteiskunnassa
katsomme, että valittavalla
henkilö11ä tulisi olla vankka
yhteiskuntati eteellinen taust,a,
tämä jo siksi, että hänellä
olisi kykyä pitää BIIr. metodolo-

gian luento kunnoIIa. TietLy
määrä pedagogisia kykyjä ja
yhteistyötaipumuksia on myös

eduksi. Hankalaaha'n näitll
ominaisuuksia on mitatå...

Kuten jo edellä mainitsinr vEli_
kuttaa siltä, että ketään hakijaa
ei heti katsota virkaan päteväksi.
0n siis tyydyttävä siihen, että
arvioidaan kenei.lä hakijoista
olisi tä1Iä hetkellä parhaat
mahdollisuudet hoitaa apulais_
prCIfessuuria viransijaisena.
Hakupapereita tutkimalla ja
pi täen mi ei. easä omat vaatimuk_
sernme päädyimme objektiivisesti
( t) siihen tulokseen e että
tuemme TuuIa Laaksovirran valin-
taa. Toivommee Bttä tässä
nimitysasiassa järki voittaa
tunteen a sen näyttää aika.

PIIN[ SUOSruru,
MUTTO EN OMdS.

J. tl
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EK STRA+
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Tunnetusti Asiasana liikkuu ai,na asialinjalla, tai sen vieressä.
Vappunumaromme kunniaksi toimitus on pitkällisten kuppilaneuvotte-
Iujen iäIkeen päättänyt tinkiä armottoman tieteellisestä tinjastaan
pii run vi ihteen suuntaan. rylutta vain tämän k erräo.

VA.PPU-UDTLI{IA

Kari tlorannalta saamiemmg tietojen mukaan tämän vapun ykkös-
hitti on Attack-yhtyeen supa hela natten, supa hela dan.

Kiriastotieteen ja inflormatiikan laitos varoittaa opiskelijoita
liiallisesta porejuomien nauttimisesta vappuna. Jos kaikesta
huolimatta silmj.ssänne alkaa vilistää pikku-okkoja on parasta

Isoisten mallin mukaan:
Asiasanan vapputyttö.
Soraäänien hilj entämiseksi
konsultoidaan p. Uakkarin
kanssa vappupoikaoikeuksista.

:/$t»pilvlruE ?

r lähetäjg.uluposti
utK-ornaille

ajoissa

ottaa pikalsesti yhteyttä yrHS:n kirjastoon.
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Jos aiot vappuna ulkoilmajuhliin, narssiller yo-talon vappu-
lounaaLle, muistathan pukeutu:nisen: pelkkä kellastunut
tutenttibaskeri ei rlltä viehätysvoimasl takeeksl. Vlhjeeksi
kerrottakoon, että päätoimlttaja-fri.isalla on polvisukat j a
uudet kllltonahkakengät jaloisua. Iviuut voivat valj.ta årrelsi sta.

nVol hys, hys, älkää nyt vlitslkö
vappujuhlaa. rl

tulla pilaaraaan rneidåtn

:ffigiii

r/aPPq-
vi.\U-L+

kok-oSL
v&F tr._n

Ivaslus-
tac\t S-

'-1

I.Hil't't ",,,,
.x,l,li,fl *:

r'ii le't -,q,lidd..
,&+''',.,f1

fl
,: ,.*$

\\drs\s
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H/TÅ' I,IATR IKKELI KERTOO
Kaikkihan ovat tenttlkir-

jo ja lukiessaan oppineet
suuresti rakastamaan taulu-kolta ja prosenttilulicujar
joten niitä on nyt tarjolla
lnrnnon annos. ifäitä tutcujaei lflritenkaan tarvitse ope-tella, ja asia tuskin on ko-vin paljon vähemmän tärkeää' I

lorin tenttikir j o j en numero i1-
1a_ höystetyt höpötykset.

Seuraavien laskelmien ontarkoitus antae yleislsrva sii-tä, millaisissa. tehtävissä
naiset ja miehet tolmivat
hirjastossa. Tiedot on poi-
mittu kirjasta Suomen kirjas-'tolhoitajat ja informaatikot
1980. Kirjassa on yhteensä
J-522 nimeä, mutta kun ei nii-tä kaikkia jaksanut 1ukea,käsittelyyn pääsi vajaa kol-
marules e1i 46l- nimeä. Ne onotettu järjestyksessä aa.k-
kosten alusta, keskeltä ja
lopusta I mukana on tiettt-
j en kir j ainten kaiklci nime t
lulnruno t tamatta eIäkkeeIlejää,neitä ja lnrolleita sekäniitä, jotka eivät varsinai--
sesti hoida kirjastoa, esim.oFgltajat ja suunni-ttelijat,

Ctos on j**ttu kahdeksäan
ryhmään: amanuenssit, kir jas-
tonho ita jat r sivukirjastonho i-
ta j at s osastonhoita jåt , ma.a.-
kuntakir jastonho ita jat , in-forrnaatikot, apulals johtajatja j ohta jat. Kir jastönhoita-
i igp ryiunä on sekalainen ,sillä siihen kuuluvat knnnan-
Eiflr"tonhoitajat, kaikki oe rjoiden kohd.e.lla o1i pelkkä
merkj-ntä rrkir j astonho ita ja',
( rnyös ruo tsinlil elinen "bib-liotekarie r') sekä kaikki
yli- ja alikir ja,stonhoita jat.
Se, ettei tä.ssä" ole parempaa
j ako a , j ohtutr e tupäässä 1äi s-
kuudesta Je. slitä, että toi-
saalta amanuenssien ja toi-
saalta kir jaston j ohta j ien
ryhmä oIi kaikkein mielen-kiintoisin.

Tarkastelun perusteella tu-1in siihen tulokseen, ettäkir jastonhoitq j ista 88 f, on
l?isia ja lZ f, miehlä, mikälienee melko läheIlä iotuut-ta. Koko pomkan jakauma
näyttää tällaiselta:
amanuensse ja 3Gosastonhoitaj ia 14
girukirjastonhoita j ia lZkir ja,stonhoita j ia ZB
maalnrntakir jastonh. 1
lnformaatikko ja Zapulaisjohtajia 3kirjastonjohtaj ia 4

,"fl
7o

f.
fi
f,n
7o
-.,
"/o
rt,
7o

/"

Vaan eipä. näytä lainkaen
samanlalselta, jo s molemrnis-
ta s'"r}«rpuolista tehdään erik-
seen vastaava taulukko. Nai-
sista orr...
aman'uensse ja 40 /,
o sas tonho i ta j ia 14 f"simkirjastonhoitajia LZ,/,kir jastonhoita j ia ZB i!,maalnxrtakirjastonh. 1 f,
informaatikl<o ja Z f,apulaisjohtajia Z {,kir j as ton j ohta j ia Z f"
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Miehill-ä on näköjäiin }cumma
taipunus vilhtyä johtotehtä-
vissä, mj-tä osoittaa tämä:
miehistä oDo o o

anarssnsse ja 13
osastonhoitaJia 14
sirmkir jastonhoita j ia 13
kirjastonhoitajia 28
informaatikkoja +
apulaisJohtajia ,9
kirjastonjohtajia 20

Siis vain kirjastonhoita-jina ja osastonhoita.jina on
suhteessa. saman verran naisiaja miehiä, toisin seuioen
näistä 88 '/, on naisia ja l?
J . .,:..7, mi ehiä. S en si j aan amanu-
ensseista 96 f, .on nai-sia jajohtajista 58 f, on mlehiä.
Se, kenelle johto lanuluu,
näkyy vielä selvemrnin sii tä,
että miehistä viidennes ja
naj- s is ta viide skymmeneso sa
on johtajia.

Kokonaisuu.d essaan kir jas-
ton työn ja.ko on seuraava !

Lulqrihi-n tuo epätarkkuutta
pyöristysten lisäksi otoksen
pienuus. Suomen kir jaston-
hoitajat ja informaatikot
-kirjassa el ed.es oIe kaikkia

' $1r jastonhoita j i,a., ja lmten
j;;i' sanottu tähän tarkasteluun on

otettu vajaa kolmannes muka-
rLa olevista, la.skel-mat anta-
vat kuitenkin suLuttaviivo j a.
sulnrpuolten eriarvo i.suude s ta
kir j a"sto ssa. Jo s asiasta teh-
tälsiin inrnnon tutklmus, oli-
si mielenkiintoista tietää.
tarkalleen, lnrinka pal jon ku-
kin saa palkkaa I siitä volsi
laskea, minkä verran palkois-
ta menee naisille ja minkä
verran miehiIle. Jo edel1ä
esitettyjen penrsteella voi
laskea I että. j.lme isesti mie-
het saavat palkoista suurem-
man osan l«rin lZ y'o, iohon
heid.än osuutensa kirjaston-
ho lta j ista ed ellyttäisi .

Pid e täänpä mi el e ssä vielä
m\Åu-an seikka. AY-tolminta.mmrfle
johtoportaissa on paljon kir-
jastonjohtajia (ja vähän ama-
nuensse ja) . Kirjastonjohta-
jista monet ovat miehiä. Joh-
tajat saavat hyvää. palkkaa.
Ifiitä. tästä opimme?

RK

P.§. ylrt+tRJASTONt{OTTAsAT ol.ls t
s rrtENxt» P trÄuvr PANhTA oHur\rN\t

KAgtuN§A r. huTrA o§NEgs1 HErti
e t OuuuY H,öNTA, J oTEN Hot(A B r

!\uut1p*1,19 TULÖSTEN llEt sSuolgTAA-

f"
f,
f,
/'
f.
f,
dl
7o

: nai si-a
amanuensseista. 96 f,os.hoitajista BB f,
sivuk. h: sta 87 f,kirj .hoita.jis"ba 8E'/,
mk. ho ita j ista 100 f,
inforrnaatikoista B0
a.pu1. johtajis'ua 5E ?-,

miehiä
+f,

t2 f,
13 f,
1,2. 'i,

20 f,
42 '/,
5s {,

ATIOIT IT3E. E??Ä TY

'"1$-JFfJlSili:'

johtajista +2 f,



IAIHDUTUS.
PIttERIT

Mitkä ovat ihannemittannc?
Sourosvc toulukko on ronskotoiscn kounGusosionluntijon loolimo:

Grrnd illr3ctt. .utt.. Tcitå rtavutttmran lhanncmitcannc.

Hywin hu«»kea - vain f ?.rtr,rk.
F r r r r r. LETKATKAA tiTt r r
I 

T:mi TRADII,IEX, postitokcro §36, Helsinki

iäHf rr\äå""B*llH"å,?i",#itp_:{",,,.,å;d,i.kp+,
' postlkulut. TI ...

I l*"
t osotte:

arrrrrr-rr*Il3fL

R.AKKAUS
LAIHDLJTTAA

oletteko huomanneet, miten solakaksi ja suloiseksi tiimön
keaiiiin kuuluisa morsian prinsessa Eeatrir on tnuuttunut?
Vigl,A jokin aika sitten, hAi oli suorastaun pyyleuii, mutta
r-akhaus - ja tiuhka ruokaaalio - oaat tr'hnrrt ihmeitii.
Santasta W:tii- oaat hoihistuneet myös kuningatar Juliana,
prinsessa Birgitta ja prinsesso, Ireie. Kruunipiiiilen
laihdutuskerhoon kuiluu muitaldn, tunnettuii hunin-
kaalli si a, j oide n r u, okaj iirj e st.yk s e st ii s eur a aa a s s a her r ornm,e .

50 ks
53 ks
56 ke
59 ks



TAIHUUS
RUMENTAAT
l'e-idän tulec olla sopuz
suh tai.scsti kehitty!r)'!,1 os
mielitie täyttäa vatmon
pail«an elämässä. Mies
r4lrastaa viehättävää, hy,

+ vin kehittynyttä naista
Aivan helposti voitte

>»Eta r'f ragolrBonbon'o
illa» lisätä ruumiinpai,

' ' no.lnne muutamass;t vii,
kossa 4-12 kg. Rasia jäll«ivaatimuksella Smk. 3-5: -.

:

TEKNILLINEN. LIIKETO IMI§TO'

z1

N

A

N
A

I

N
E
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Kysymys:
OIen 2}-vuotios opiskeliiatyttö io pcitsi omastani myös mui-

den mielestö aivan liian laiha. Olen ytittönyt syödii völipaloia
ja myös illasyömistö olen koettanut, mutta turhaan. Matoia
minulla ei ole.

MilIö tavoin soisin poskeni nöyttiimiidn pyöreiimmiltii. Min-
kälaiset ruokalajit olisivat hyväksi?

Ruipelo

Yoslous:
Etteivät muut keinot auta, voisitte pyytää lääkäriltä ns' ana-

bolisia aineita sisältävää vahvistavaa lääkettä, joka voimistaa
elimistön valkuaissynteesiä ja auttaa siten lihomaan tehok-
kaammin kuin tavalliset vahvistuslääkkeet. Vanha suomalainen
sananlasku sanoo, että »välipala se lapsen kasvattaa». Toisin
sanoen, kyllä ne välipalat vähitellen koituvat painon hyväksi,
ios todella syötte yli normaalin kaloritarpeenne. Sokeri ja ras-
vat ovat lihottavimmat ravintoaineet, joten esimerkiksi leivok-
set päiväkahvin kera, runsaasti kermaa aina kahviin ja ateri-
oilla muutama peruna yli välttämättömän ja rasvaisia kastik-
keita, niin eiköhän muutosta ala tapahtua. Ja natustelkaa päh-
kinöitä - erilaisia - milloin muuta puuhaa ei ole, niissä on
tavattoman paljon kaloreja.

TERVEEL.
at

ffi
T.

&

LISTA

HERKU

TETUA

Kysymys:

OIen 16-vuotias tyttö, 161 sm pitkii ja painan vain 44 kg.
OIen ollut laiha pienestä pitäen, tauteja minulla ei ole todetti,
ei myöskätin anemiac. Syön tavallista runsaammin ja olen ollut
jopa lihotuskuurillakin, mutta twhaa.n. Kosvuirjssö painoni nou-
si losoisesti, mutta ei koskaan saavuttanut normaalia. Kun lak-
kasin kasvamasta, pysöhtyi rnyös painonlisdykseni. Laihuuteni
on aiheuttanut minulle pahan kompleksin. Haluaisin vielii tie-
tiiö, onko E-vitamiini jotenkin vaarallista, kuten minulle scnol-
tiin sitö syödessrini.

Körsivii teini
Voslous:

Tällaisen ns. rakenteellisen laihuuden perimmäistä syytä ei tunne-ta, tiedetään vain, että jotkut ihmiset -kuuluvat ruuirriinrakenteel-
taan. tyy-ppiin, jonka luonteenomaisimpana piirteenä on laihuus.
Tähän laihuuteen on erittäin vaikeaa päästä väikuttamaan, ruoka einäköjään tehoa samalla tavoin kuin- tavallisilte ihmisille. Mikään
kilpirauhashäiriö tämä ei ole. Aivan viime vuosina on lopultakin kek-
sitty aineita, joilla saattaa olla edullinen vaikutus tähän iilaan. Nämä
aineet ovat ns. anabolisia aineita, mikä nimitys tarkoittaa ruumiin
valkuaissynteesejä voimistavaa ominaisuutta. Ne ovat kemiallisesti
steroideja. ja- eräässä mielessä sukua miehen sukuhormonille, joskin
tämä »miehistävä>> vaikutus niissä on häviävän pieni. Sen' rierransitä kuitenkin varotaan, että naisille ja lapsille välmisteita 

- 
joita

on useita erilaisia 
-._annetaan 

neljän viikon sarJoissa pitämällä
a.in-a. väli.llä neljän viikon tauko. Tällaisella hoito§arjalla- yhdessäjärkiperäisen ruokavalion kanssa on rakenteellista laihuuttä vöituparantaa. Kääntykää lääkärin puoleen. 

- 
E-vitamiini ei ainakaan

normaaliannoksina ole vaarallisla.
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VaLll teevassa kustannuspoltt*i-
kasea on muttaktn vlnosuuntauk_sla. Käännetty tletoklrJalllsuue
on_ volttopuoltseeti angioanerlk_kalatsta. Saksan, espanJ"n, '.

ranskan, krelkan ja ltalLan
k1ellstä treto,klr: Jalll suutta
el Juuri käännetä Ldän suurle-
ta kleltstä nyt puhunattakaan.

Monet arvokiraat aJattelun tra-
ditiot Ja nykysuuntaukset ovat
maassamine tulkl tuntemattcmla,

Nälhinkln haasteisiin uuel
kustannusyhtiö atkoo omalla
panoksellaan vastata.

Yankt.t . t.ap s t-a r, giIr.a t
farvittavan alkupääoman saamt-
eekel Vastapaino perustetlln
osuuskuntamuototsena. I 00 Bår-
kan öeuult:e:[åa':vol kuka tahansa
henkilö, yhdlstye tai yhteisö
lunastaa haluamanga määrän.
Osuuskunnan Jäsenet saavat
Julkaistavat teokset kolnan-
neksen vählt tä1 srayyntlhlntaa
edul11Eemmtn.

Alkupottn yrttyksen käynnlstä-
mlseksl kokoslvat Z6 perustaJa-
Jäsentä. Heldän joukossaan
on Etm. vankka prof essori.kaartl:
Raimo Blorn, Antti llskola, Auli
Hakullnen, Perttl Hemånue,
YrJö-Paavo Häyrynen, Antero
Jyränkt ,. Pert t j- Karkama , Juha
Manninen, Raoul palmgren,

. Velkko Pletllä, Llisa i?anta-
lalho Ja YrJö Varplo,

OsUusKUtW UAfrA?AtNO

*kdil,sä' H/oilieury
rdrkatr\' ?afebullb

Tampereella perustetttln vttme
vuoden lopulIa uusl kustanllus-
yhtlö, Osuuskunta Vastapalno.
KustantaJalta on luvasea aJan-
kohtaieta Ja krllttlstä yhtels-
kuntatleteeJ.llstä, filoeoflsta,
sekä humanlstista klrjalllsuut-
ta. Vastapalno keeklttyy Iähin-
nä käännösklrJalllsuuteen, mut-
ta rnyös kotinaieia teoksla jul -
kalstaan.

Osuuskunta Vastapalno atkoo
täyttää euurten kustantaJien
J ättänän kustannuspollltti sen
aukon. Kevyttä näennälsttedet-
tä, llitupaperlsla ensyklopedl-
otta ja myyntlvarmoJa opplkir-
JoJa suobiva kustannuspolltllk-
ka el ole tftieteellleen aJanff
hermolla. Slksl etummatnen tle-
tellinen keekustelu väIlttyy
§uoneen hltaasti Ja täI1öinkln
vain kielltaitoisten suppeaan
piiriin.

Ongelma ei o1e alnoastaan ku6-
tannuspoll j-tttnen. Tutki J otdenja vaihtoehtoJa e1ämäänsä etel-
vlen kansalatsten väIiltä puut-
tuu keskusteluyhteys vaikka he
tänä päivänä keekustelevat -
ehkä enemmän kuin koskaan -
sanoi.sta teemoista: eIämänta-
vasta, omaehtoisesta kulttuu-
ri-sta, naiskys)rnykseetä r yålh-
toehtoisesta tuotannostar Xh-
t elskuntarakenteen muut oksesta
subJekttvtteetletä, rauhasta
Jne.

Vastapalno haluaa klrjoillaan
antaa pontta yhtelskunnallisel-
Ie keskustelulle sekä edistää
tieteelllstä tutkimusta Jaoplskelua maassamme.
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PerustajaJäsenlin kuuluu myöe
koko Joukko tunnetuimpla nuo-
ren polven tutkl Jolta ja nrutta
valkut ta jia : Jan-Ot t o And.erasoq
Juklra Gronow, pertti Hynynen,
§akarl Hänni-nen, Riltta JaL1in-
_9J", Eat Ja Julkunen , perttt
Ktemolar Tarmo Malnberg, Laurl
Y"Itonen, MarJa-Leena Mikkola,
4rto Noro, Jukka paaetela,
Leena Pa1dan, Juha partanån,
Kauko HLet11ä, Lei1a Räsänen,
Aino Saarlnen, Esa Stronen,
Eero Tatvalsaarl, Ol-I1 Tamui-lehto, Mar ja-Leena Vai-nlonpää
Jne. Jne.

Tä11ä hetkellä osuuskunnan
Jäsenmäärä on Jo retåustt
yIl aOO Ja Ee nouaee pälvit-
täln.

Enslmmäiset teokset

Uuden kustantaJan enelmmäLnen
teos on Jo pai.nokonees§ar
Apulalsprofessorl Ralmo
Blonln ttYhtelskuntateorla
Je valttoft llnestyy touko-
kuun alugsa.

, lt:
Jf'"-

Elokuussa llnestyy tunnetunl,änsiberllintlffi sän ftloso_
Ih, professorl W.F. Hauglnteos rf Matnonta Ja kulutuÄ _
aystemaattlnen johdatus tava_raestetllkkaan Ja kapltalts_tlseen massakutituurlinrr .Haug on alkamme Johtavlaeurooppalaisla ftlosofe Ja.Hän on m&. arvostetun Das
Ar"gunent -lehden päätolrntt_
taJa.

Myöhernmln eylgsyLlä on 1uvaesavttme alkoJen ehkä puhutuin
valttoteoreetttnen ieos,
läneisaksalalsen JoachlmHlrechin rrlurvavaltlor.

Ensi kevääseen mennessä tlmesty:;yät vlelä atnaktn aeuvosto-llitto1aj.sen Jevgenl VeltsnantnItElokuvan ftlosc ilarr sekä pr;::fessorl perttl Hemånuksen i"-ff Kauko pietilän journalls_
mla käslttelevä aäUatti_klr ja.

P. S. Mm. IIe-'l-si-ngi-n ,Sa.ii, ,1,ip Iplti kulttuurislvullaan Osuus_kunta Vaetapalnon perusta;n:-statfkulttuurttekonan. Kulttuurt_
I *l.g on myös oeuuskuntaan l1it_tymlnen. Osuuksta å loo nkvolt lunastaa maksamalla ao.
summan p§-ttlllle TA l4?g BI_g.Llsät1e_t_oJa: 0suuskunta-VåstÄ_
p3llg, Näslltnnankaru Zz .r igl
2321.9 Tampere Al. .P. (931) .t r 5 4oo / e? .

Jorna Mattlla
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