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SOLMURUOSKAN

SIVALLUKSET

Tuulo Hoovisto:
pea-alalstuninen. 24,.4. pid.etyssä,
tutkintosääntöä käsitelleessä opet-
tajien ja opiskelijoiden kokoukses-
sa väärrneltiin ja käänneltiin kou-
lutusohjelmanme aineopintoja, har-joittelua Ja syventäviä opintoja -
mutta vaikka miten yritettiin, ei
nykyi. sea aineyhd.i st elmätutkinnon
tasoisia (1+cL+a+a tai .,. ) opinto-
vaatimuksla saatu sopimaan 160
opintovlikkoon. Päinvastoin, p.+kp-
raJa nerkitsee §IWAINEIDEN MAARÄN
PUTOAMISTA YHIEEN (: ) el1ei tyycly-
tä vain alkeispenrstietoihin kah-
degta. Iraudatur-tasoinen perehty*
minen sinraineereen käy tyystin
mahdottomaksi. Opiskelun vapauc
siis kapenee, koulutuksemme moni-
puolisuus kapenee. Ja mikä on tä-
män seuraus aJatellen maan mitas-
sa alamme koulutusta?

Tänä antaa vettä myllyyn Ta.mpereen
koulutuksen epäilijöil-le ja poik-
keuskoulutuksen kannattaj i}le
meidän koulutuksemme ei näin uudie-
tettuna vastaisi lnrin kapeisiin
vaatj-muksiin. Tä1Iä pemsteella
mainittu kokous Iähetti lausuruxos-
saarl tiedelmnnal-le myös mitä va.Ica-
viurnan kantansa 150 opintoviikon
tumiolli suude sta tie te ellisyyct enja kunnon opetuksen tavoitteille.
Toiseksi syntyi ajatus, että lai-
tos tekisi Laajan kannaoton koko
alamme koulutuksesta, Siinä tulee
olla selvitys ja arvio nykytilan-
teesta sekä suuntavlivoJa tulevat-
suuteen. Päätettiin qyös pyytää
tietlehrntaa ja koko yliopistoa tu-
lemaan kannan taakse ja tuntemaan
näin oman vastuunsa ainutlaatuisen
opinalamme kohtalosta. Irienevät
myös aatteelLiset järJestöt saata-
vissa mukaan. Kyseessä on laajin
aloite aiheesta pitkiin aikoihin.
nyt on pantava töpinäksi er:nen ke-
sää.

Kirjasto- Ja infomaatioalan
koulutusta annetaan Suomessa
nitä moninaisimmissa palkois-
sa ja monentasoisesti. Korkea-
kouluopetusta annetaan melclän.
laitoksemme { Jossa ainoastaan
voj- suorittaa loppututkintoja)
IisäksL Svenska soeia-L- och
kommunalhögskolanissa ja ÅUo
A}<aclemissa; Teknllliseen Kor-
kealcouluun: Otaniemeen on tuLos-
sa valrinainen lehtoraatti in-
f ormaatiopalvelulnrs se j a var-
ten (elIel sitten HY kaappaa
tätä ns tied.otusopin Iaj-toksel-
i\leen); qyös useat kesäyliopls-
tot ovat vuosittai.n antaneet
approbatur- ja cI-opetueta.
Keskiasteen eLi klrjastoapu-
laisten koulutus on Luku sinän-
sä.

Meidän laitoksel}amme on kor-
keimpana opi.natrj ona painavin
vastuu opetul<sesta, tutkinuk-
sesta kokonaan. Synkkä totuus
kuitenkin on, että laltoksen-
me on vilme aikoihin asti suh-
tautunut muualla annettavaan
opetukseen hyvia suvaitsevai-
sesti. ja niin avaramlelisesti.,
että opetuksen tason systemaat-
tisesta kontrollista ei voi pu-
hua.

Ainoa kestävä tulevaisuudennä-
kymä koulutuksellemme ja eten-
kin tutkimukselle on Tampereen
koulutuksen kehittäminen. Eo-
täs sittetr? Mitä oleva reaali-
todellisuus ja tulevat sulmni-
telnat käytännössä nerkitsevät
tänän tavoitteen toteutuniselle?

Lai.toksen resurssien lisäEiminen
on ensisijaista sotlcun selvit-
tämiseksi.. Toinen uhkaava peik-
ko oa tutkinnonuuilistukeen, fSO
opiatoviikon, rukanaan tuoma
koulutuksen supistuninen ja ka-



L
Vaikka rahat ovat Iähes loppu-
neet, eikä kesätöistä ole var-
maa tietoa, on nElin viidentenä
absoluuttisen kurj istusisen
keväänii jo niin harjaantrrnut,
että kykenee näistä maalllsista
huolimatta nautiskeLemaan ke-
sän Iähest;ruisestä. Koska vuo-
si on allekirjoittaneeLle o1*
Lut työllistävä mutta toisaaL-
ta odottamattoman(Xin) antoisa
aine järi estötyössä, tuottaa
UDK:n kevätretki KintuLammelle
:..2. -L3.5. saatanallista nau-

tintoa jo pe}kkänä ajatuksena.
Se on nilnko piste i:n päälle.
KesäIlä on taas eIämisen paino-
piste toisin siJoittunut, hy-
vässä lytyssä menee vähävarai-
seen lukemiseen koko kesä . !.
Makeat mansikat vaan kaikille

;
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TALVI TULEE

MUTTA UDK

JOUTUISASTI
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Asiasana-lehd'en otsikoissa ilmenneistä kirosanoista vastaavain ja ainoastaan lehd.en toimitus.
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HARJOITTELU ON HIEKKAA
E*Äs TERRAT{ sE gsrma vAI,uA rÄsrsnÄ

Tllanteessa on jotain tuttua,
opiskelljat ovat Iährlössä har-
joittelemaan, vaikeudet ja se-
kavuudet sekä harjoittelijan et-
tä kirjastojen osal-ta ovat suu-
rin piirteln tiedossä - mutta
missä vilpyy muutos ?

Mlten se juttu oikein menai(ään ?
Pahlmmat kiusathan olivat har-
j olttelun epätasasisuus, ni-in
harjoittelun tason kuln palkan-
kin puolesta ja ylelnen epätie-
toisuus slitä, mlkä harjoitte-
lun paikka on, mitä sen pitäisi
antaa opi-skelijal1e. Kysymys
liittyy kiinteästl koko opetuk-
seen; oplskelemmeko rff;.ktojarl
vai asloi-den ymmärtämistä laa-
juudessaan, har joittelemmeko
osa osalta rutlineja val ttfqt-
kimmekotr kirjastolaitosta ympä-
ristönsä osana.

','astuu vastausten etsimlsestä
em. kysymyksiin ja koko harjoit-
telun organisolmisesta on edel-
leenkin rempallaan. Harjoittefu-
kirjastot (yfelset selIåiset)
vali-tsee kouluhallitus, mutta
nykyisessä tilanteessa ei iI-
meisesti karsintaa paljon suo-
rlteta vaan jokainen halukas
saa harjoittelukirjaston oikeu-
den rilppumatta kirjaston ta-
sosta. Kouluhallituksen kirjas-
totoimiston velvolllsuudeksl on
kirjattu harjoitteluasian käsit-
te1y, mutta tuon kirjauksen 11-
säksi muuta ei olekaan taPahtu-
nut. Vallttelevat rahaPulaat
sie]Iähän el räsi tettä vaPaaeh-
toi-styövoima tunneta. Kirjasto-
tieteen ja lnformatllkan laitos
ei o1e pystynyt kantamaan asias-
ta vastuuta, vaikka sillehän se
ennen muuta kuuluisi (mikä}i har
joittelu katsotaan osaksi oPis-
kelua). Laitos on ry11äkin Pa.-
rilnklln otteeseen palkannut ih-
rnisen selvittämään kYsymystä,
mutta tämä ei tunnu riittävän.

IIDK on em. syistä johtuen perin-
teisesti hoitanut harjoittelu-
asiaa eli hoitaminen on 1ähinnä
jäänyt harjoittelupaikoista tie-
dottamlseksi ja muiden osapuol-
ten huomion kiinnlttämiseksi
harjoittelun sisältöön. Koko-
nalsvastuilta ei yksin opiskell-
joi11e voltia sälyttää (t<yltafran
me hommia teernme, mutta mahdol-
lisuutemrne ovat rajalliset) .

Tilanne on nyt slis sama, mlkä
§e on jo pitkään ollut. Seiso-
vaan veteen on saatu poreita,
mutta kunnon pyörre puuttuu :

Jotain on sentään tapahtunut. 
\

Ilaltoksella on saatu aikaan Juon-
nos/rehitelmä harjoittelun ta-
voltteid.en ja sisällön määritte-
1yksi. farkoltuksena on rakentaa
yh:cenälset ohjeet , si11ä nykyl-
nen harjoittelijan työkirja ei
ohjaa muuhun kuin nlrnikirjoltus-
ten keräilyyn. Luonnos, jonka
päätekijä on K. Järvelin, ei o1e
tarkoitettukaan nielai stavaksl
sellaisenaan vaan Iählnnä kes-
kustelun pohjaksi ko. paperi-
nlvaskaa ej- vaan ole käsitelty
yhtään missään.

J
)
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luonnoksen s1säl1östä

Harjoittelun tavoitteeksl on ase-
te ttu opiskeli jan perehd.yttäml-
nen kirjasto- tra/tai informaatlo-
palveluyks ikö iden toimintaympä-
ristäön, käyttöön, työ- ja toi-
mintamuotoihln sekä hallintoon
ja suunnitteluun. Lrähtökohtana
on s€r että opiskelijan tuLee saa
saada kokonaisniikemys harj oitte-
luklr j asto sta to lmlntaympäristön-
sä osana, ja että hän kykenee
myös tarkastelemaan nykyistä to1-
mintaa tästä vinkkelistä.
Perlaatteena harjoittol-ussa tu-
lee o}I,a se, että harjoittelu orr
osa opiskelua, joka valn poik-
kerrksellisesti suoritetaan rtken-
tä11ätr , ia har;oittelun on mak-
settava palkca, joka turvaa toi-
meentulon. Kirjaston kannalta
harjolttelu on osa tulevan kir-
jastonholtaja- ja lnformaatikko-
polven kasvattamista, joten pää-
asiana el saa o11a harjoltteli-
jasta tässä ja nyt saatava hyöty.
Har;olttelijan kannalta aika on
olemassaolevan käytännön kriit-
tistä tarkastelua. Toisaalta to1-
sesta ympärlstöstä, perlaatteessa
tleteellisen opiskelun piiristä
tulevat opiskelljat saattavat
nähdä käytännön järjestelyn rrkirk
kaamminrf kuin asiolta juuri tie-
tyllä tavalla hoitamaan tottuneet
0matolmisuudesta ja kriittls,;g eä
.eui:tautumisesta annettu palaute
saattaa oI1a kirjastollekin hyc,-
d.yksi.
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Itse ohjelma tullsi olemaan
ylelsohjg, joka asettaisi 1aa-
tuvaatimukset ja jota sitten
voltaisiin joustavasti muokata
sekä harjoittelupaikan luon-
teen että harJoittelijan luon-
teen e1i kiinnostuksen mukaan.

lltolrngks?n, mukaan hari olttelu
.'laKaantu].si:

e].no-

tuurlpalvelut ja niid,en
kult-

käyttö
- kirjaston käyttö.

. Harjoltteluyksikön .ia kehvs-
suun-

ja suunnittelun

2. Aineiston käyttöönsaatto::lrok
työvalheet, jo1la kirjaston
kirja- yms. kokoeknat muodos-
tetaan - rutlineihln on tutus-
tuttava vaan ei juututtava, pää-
huomio eri työvalheiden merki-
tykseen ja ongelmallisuuteen.
1. Palvelumuodot: kirjaston tolp
@-mahäottlsuuk--sien hahmottaminen, pääpaino
taaskln,<äytännön arvlolnniBsa.

kulku.

Ainoastaan kohta 1. poikkeaa ny-
kyisestä, mutta eri valheiden
yksityiskohtaista slsättöä jajärjestystä tulisl miettlä har-joittelun loogisen etenemisen
kannalta.

JA KON VIHEIN PAJ4§€J€

ffi,ffi$r,^ffi

,_ Hef joitteluykslkön toirninta-
mpärlstöön ia öön pereh-

nlo
nittelu: vmmär

%vkokonaiskenttä
rextav



Harj oitteluraportti
Harjoittelusta on ehdotettu laa-
dittavaksl erl]Iinen raporttit
joka olisi suhteelllsen vapaamuo
tolnen kartoltus ja arvio har-
j olttelupaikasta. Raportolntiin
suuntautuminen auttaisi opiske-
1i jaa kokonaisuud en mieltäimises-
sä, sen antama palaute voisi o1-
1a hyödyksl ja opiksi klrjastol-
Ie ja nä1tä raportteja voltai-
siin käyttää myös materiaalina
k & i opetuksessa. Tarkoltukse-
na o1isi, että harJoittelija ke-
räisl taustatietoja ja huomioi-
ta koko harjoittelun ajan, ia
itse raportti (n. 15-30 Llus-
kaa) laadittalslin myös varsi-
naisena työaikana harjolttelun
1opuks1. "

Mlten tästä 1iikkee11€...
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Vaikka tåirnän kesän harjoittellja
lähteekin kentäLle v1elä kevein
eväin, olkoon mottonamme: pahen-
pl huono harjoittelu kuin el m1-
tään. Tässä tilanteessa on har-
joittelija itse se henrilö' joka
voi kesänsä pelastaa. Toeiasian,
että rrkailtki, jotka asioista jo-
taln tietävät, ovat 1omall-art ei
saa antaa masent,aa. Eli oma-aloit-
telnen aktiivisuus ja kyltymätön
tutklmusmatkaill j an utel 1ai suus
olkoon harjoittelun henk1.

MI

Heti ensj. syksynä olisi ]aitok-
sell-a herätettävä raivolsa kes-
kustelu koko harjoittelun mle-
lekkyydestä ( tarvitsemmeko y1i-
pään-sä harjoittelua), ja var-
sinkin har jo r tteluohjelmaluon-
noksesta. Asiaa voidaan pohtla
ensln oman väen keskuudessat
laitoskokouksessa, ja sen iä1-
keen viedä ehd,otukgemme harjoit-
teluohJaajien kokoukseen, joka
tänä vuonna järjestettäneen vas-
ta syksyllä.


