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PAUTA J)RKIÄINEN

I NFOR MAAT I KKO K O U LUT U KSES TA

Nbrctircom (Uoraic Documentatior.
Centre for Mass Communlcationr
Re,search) aLoitti toimintansa
f973 osena pohJoisnafiste rktrLt-
tuuriyhteistyötä. Nordtcomin
toiminnan tarkoittrs on ol-Iut
suori,t t aa inforuaatlop alvelua
kaiki1.1.e j oukkotieclotustutki-
muksesta kiinnostu$eiLIe. I&r-
dlconiI1-a sn, neljä osastoar
Århusin yliopiston kirjastossa
fanskassa, llanpereen yliopl,s-
tossa Su.omessa, NAVF Secrete-
riat of Med.ia Besearch in Eb:r-
gen Nbrjc.ssa ja §tatsvetensl';ap-
liga fnstitutionen l.:öpenhani-
nan yl,iopistossa llanskass&r
N'brd.icom tolmittaa myös yhteis-
poh j oismaista j oukkotieclotus-
tutkinuksen blblio:grafiaa.

Saula Jlyrlciäisen työ Nordlioor
missa on monipuolista: hiin hoi-
taa paitsL infomaatiopa3-velu-
tehtäviä nyös kaikkl klrJasto-
hoidolliset työt. Nord.i'comlssa
on myös ttedotusopin Laitoksen
lai tcekir jtsto. Xnfiormaatlopal-
velu tarkoittaa LählnnEi. manuaa-
listen halctrjen tekenLstä tieclo-
tuealarrr tutki j oi1Le . .Asialclrai-
siifir },nruluur paitst Tampereen'
yliopistossa myöis muuaLla ,Suo-
me ssa toiraiviia tierlo'tus;r,1:art
tutkojoita $a työht,i,kij5itä.

Pau1a Jryrkiäinen kerää aineis-
ton Suomzrlalsen tietj"otustut;tci-
muksen blbliografiaan., Hänen
vastuuJ-l.aan on myös suomalai-
sen ai.neiston toinlttaninen,
pohj olsmaista bibllografiaa
vartenr, (nfUtiography of, Nor-
dic Mass Conmxricatiom [i.te-
rature ) . Paula Jlyrkiälnen) on
l{brcliconinr ainoa t;-'irrtekijä ja
joutuu, hoitamaani yksinr myö6
kaikkl mtiinityöt. Ilhikot re-
surssit merkitsevät epäratio-
naalia käytäntöä: mitä parenpi
palvelu sitä enenmän: asia;kkaita
la työtä, Nordtcomin paLveluja
eii lcannata mainostaa.

Ylat.kand Paula,IFrkiäinen toimii
Tämpereen y1-iopfston lfOrdicon-
infomaatiopalveluke slflksen vt.
amanuensslna, Hän käy parhaillaan
Suomen Kir j a-1li suusp alve 1uns eu-ran inf omaatlopalvelukurssi.a,
Paula J$rkiäinen o1i nyös fieåo-
tustutkimue-lehcten toimittal ana
1978.

Nordicomin $a Tanpereea ylio-piston ki.rjaston iuhteet ovathfvät l "työirii'alroa" Inrvastaa
esim.. Iilbrd.lcomin rr.rnsas grad.u-
lainaus, joka . osaltaarr helpottaapääklrjaston painetta. pai.la
rlprkiäisen mlelestä yllopiston
kirj aston, resurssjjtllannä onIryvin heikko. yllopiston, hal-
linn.ossa yrnmärretään iLmeisesti
kirj asto, ainoa,staan, lalnarastoi-
mistolc,sii.. Valtalrurvtallise st! kat
soen, yliopiston kinJasto otn
re surs sirkehityke eItääD jäLkeenr-
jäänyt. trnformaatiopalvelrrm ke-
hittäminen on erityisenr tärkeää.
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Kirjastotieteen ia tnfomatlikart
laitokseLla on erttyinen:.rastuu
rrpatroiRpidelty j entt yhte lslnrnta-
tleteLclen aseman ja infomäatLo-
järj estef-mien kehitykse stä." Kbu-
lutuksen tullsl auttaa ynnärtä-
määrr kaiken tledon yhteislrunnaLLi-
nen luorre ja toisaalta nähtävä
eri.tyi: c sti yhtei s krrntatie te id.en
inf oruaatlotarpeet. Kalkkieni in-
fomaatio järjestelmien on o}tava
sopusolnrrussa tieclon sisälIör
kartsga.

TE0RIA :. KÄYrÄNtCIr - Itrng : aU-
MATTI

Kirjastotieteen ja informatiikart
probLeemat muistuttavat tieclo-
tusopirt ongelmia , jotka näillä
nuoril.la pragmaattisil-l-a tie te il--
Iä/opeilla ovat lqrvin sirtret"
Krritenkin kiriaetotieteen Ja ln-
formatiikan teoria on tied.otus-
opin teoriaa selvästl hetkonnin
kehittynyt ia teortan Ja käYtän-
nön sui:d.e on hämärä. telmokraat-
tinen aJattelu on tunkeutunut
mol.eunL1.Le a1ciIle, erltyieecti
käytäntöön. [ässii, tilanteessa
srntyy helposti ristiriitoja ja
teorian' nerl'i tystä vä}rätteLevlä
mielipiteitä.
Vaikka kirjaeto- ja infomaatio-
pa3-velutehtävien hottami se ssa tar-
vltaan yJ.eisiä teoreettisia rraL-
miuksia , on teorian ja käytännön
suhd.e vaikea, foisaalla on konk-
reettl,nen käytäntöi, toisaalla
joskus "ohut" teoria. 0huen. kir-
jastotleteen teori:in pohjalta
ei pysty ymnärtämtiän käytärmössä
atk-järjestelmien ongel-mia. tsir-
jastotieteen b-Iinjan palrin heik-
kous on soveltatan aineksen vä-
hiilsyys . Inf, ormaatiopalvelulnrssi
taas on ahtaan telarokraattisesti
käytännöI11nen, pragmaattinen ia
iieC on yhteiskwmallista luonnet-
ta väheksyväo 

.

KouLutukeen tulisi åuttir,ir"
ymmärtämään la.a.j ilsti kirj a.sto-
j n informa.rr.tioi:,L,uc ongelmia..
Täinä ei tapahdu tieteellistämäI*
l-ä trtviaal.e ja asioita estm,
määrlttelemäLIä kir j as torrkäyttö-
prosessi ovenat rruksesta sen
sul-kemls I €rDr Näervrtii s tie te eLli-
syys on erityisen tyypillistä
osal-Ie USA*rr kirj astotieteerstä.

IIEDOTUSTU'IKI}/IUS-IJEHTI' E§I-

Paul-rr Jyrkiäinen oli rnroden tol-
nittaj ana I i edotustutkinug-Ieh-
d.essä, joka penretettiin 1978,
Suomalaiset tiedo tustutlci J at
J'a työntekiJät ollvat kauan
kalvanneet alalle tieteellistä
Jul-kaisua (lnrfen ktrjastoalan
ihmise.t nyt omaLla alal}aan).
Tiedotustutklnus on !:=ritenlcln
aluksi iLnestyrlyt "newsletter"-tyyppisenii. Se el vj,eJ.ä oLe
r,arsinalnen tteteeLlinen ai&a-
kauslehti. (=ei sisäUä tieteel-
Listä artikeleia), vaanr pyrkii
Ly§estt esitteLenäti.rn alan tut-
kimusta Ja kehittymistä, llarve
varsinaiseLl,e tleteeIl,lselle ai-
kalrauslehcle]-Le on lnrLtenkin suu-
ri: Ja potentiaaL.Lnen levikki
LaaJia, [iedotustutkimus pyrkii
kehittyniiärn tähåin suuntaan
Muottollisten resurssien Iisäksl
tarvitaarr rnyös pioneerihenkeä.
Kestää aikansa ennenkui.n uusijulkalsu muotoutuu ja lunastaa
paikkansa. Tieclotustutkimus on
llnestynyt säännöLlisesti 1978
(4 nuneroa) Ja saanut newslet-
ter-tyyppisenäkin lupaarran: vas-
taaa:tonr"
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Xrf omaatikko j en' e ri1.liekoulutus
on koko olemassaolonea aJam (v.
1968) o].lut lnruna lqysymysg eri-
tyisesti ktrjastotieteen Ja Ln-
fomatli[arr: p?ofes suurlim penrs-
tanisen' JäIkeen, jolIoin", [ampe-
reenr yliopistosta tull ainakln
urroclollisestii myös informaatik-
kojen tehtäviin kouLuttava ykstk
kö, PauLan nieLestä infomaatl.o-
palvelulnrrssil o11 aluJcsl perus-
teltu siirtSnntivo.iheen lnrrs sJ"na .
Tampereen toistaiseksi heikko
ope tuslcr:pe-,s j-te e tti on lnritenkln'
tellnyt lorrssista milte! pysyvän.
Resurssien, ha;iautus on kuJ.tenki.n
epärationaalia fa koko alam ke-
Iritystä haj.ttaavaa.

Irtfomaatiopalvelulrnrrssi on yksi
puolises'Li painottunut Luontrcn-
$a Iääketieteisiin Jq teloxiik-
kaqn: opettaJat, oppJ.materiaaLi
sekä esimerl,rlt ovat pääosin, näiI
tä aloilta. Yhteiskuntatieteet
ovat lapsipuoLen asemassa, Yh-
teiskuntatleteiLi jöill-ä voi lnrs
sin käytyään, olLa vaikeukgta so-
veltaa saema€iasa oppia omallc
tieteena].al].eerr.

Kur:ssiin eisäItö on oein rnyös van-
hentunut : esimerkklnä turhasta
painottuni:esta on lliketaLous-
tie te el1.istern organisaatio-op-
pien esitteLy. Yleistieteellisen
$a yhtelslcuntatieteelllsen ori-
entaationr puutturninen, on lnrrssj-n
pahin heikkous.

Inf orrnaat lkkokoulutuks enr kaaval 1-
tu siirtSrminen TelsxiUiseen kor-
I<e akouluun Otanlemeen' lnrvastaa
niitä tekrcokraattisi-a asenteita,
joi11,a jo nyt on 1likaa virl-baa
inf o rm a.at i-k.uokoulutks e rs B B r

'!BA.I AlIllUA I I ET 0å, R^[iIALL,.å,"

nnf omaat lop alve lulrnrs e in paras
anti PauLa $rrkiäiseLle ol,i pi-
kaohjaus on-line tietopalveluuJr,
Kun tähän on tutstunut; haluaa
Ja pystgry vastustanaan sen vää-
räiä soveltanista.

On-Itne fursteria on vallarrnut
inf ormaatiopaLvelulo. Orc-Ilne
tieto jär j e ste}niä kehitetään
sokeastl, seurauksia pohtimatta.
tr[anuaa]-isista hauista halutaan
siirtyä atk-järjestelmiin ja
-halsrihin analysoimatta siirret-
tävän tieteelLisen tiedon lucn-
netta. Kaikkea tieteellistä tie-
toa eL voicla sovittaa koneell-a
käsiteltävään muotoon. ErityL-
sestl yhtelskujtatieteet ovat
vaikeasti sovell-ettavissa atk-
tieto järj e stelniin. Vaarana
voi oLLa koko tie-i;eellisen tie-
don käsitteen kaventrrninen,jos soveLtu\ tus atk-järjestel-
niin otetaantied onvälitys jär-
j estelmien kehi btämisen rLrää-
rääviksi kriteereilisi.
I[seirr,. unohdet a,ar\, että tieto jär-
jcstr:1-raien sir:åi1tii.naä'biei;o on
valilcoiturlur'u'[a ja icilp,;,i]evien
ir:rlr,'i'iili s "b en j i;i' j r: :: l, e }:li,irr rrll),-
i.r:;.loiill:;il, Valiiroit :.'.::.'.. ;i. on. siis
muutalrin Inrin tieteelli.stä :
Iqrväuskoinera voi saad.alcin valn
raJattua tietöa ratralla. ATK-
tietojärjestalmät ovat erittäin
kal.Lilta Ja merkitsevät resurs-
sien siirtänistä muualIe.

A[K-järjeetelmiS-Iä on toki tar-
vetta - Bsrim. kirjastonrtiinien
automatlsoinrulesa, mutta varsin-
kin yhteislcwrtatiete i1i järn tuLisi
varoa pitämästä atk-järj estelmien
tulostamaa tietoa ainoana tieto-
lähteenään. Asialckaan etu ei oLe
el.ektronlikkateoLlisuudelLe tär-
keä: teloooS-ogtan talrana saattaa
oLLalcln raha ja voitonjlisä.yspyr-
kimYkset. Kristiina Koivieto
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TIMO LAPPALAINEN:

Kir joJa boyAa[äni.,
].IIAIIA

1unta, Dalton frumbo
ka.ntaa Joturnya sylissään, kädetöntä, jalatonta,
kasvotonta. Phil lfarlowe etsii ke.ctonnutta

kissaansa. Champion Jack Dupree tul-t lauJ.amaan kaUpungtn

rumimrnasta nalsesta. VLadimir Nabokov

saa lrolitan.

Jotain minr.rnkin on tehtävä.

Hiillyvässä valossa

aurtnko mustuu, Ja
veri puflaa kuun.

AJattelen Iähteä
pitkäI1e matkalle icohti
uusia maailmoja.
Arkku
täynna haaveita

Vihreätä taustaa vasten
mustiin pukeutr.mut tentinvaLvo Ja'
Neilikka
puuttuu hänen kädestään.
Chagallln maalaus.



Joka-aamuinen Detroit-pasianssi alkoi taas olla lopuillaan ja
aurinko paistoi silmiln sälekaihtimen raoista. Tulee taas kaunis
päivä, aiattelin, tletää hiljaista päivä,ä kiriastoon, Ebää sar-
jakuvalehtien korttien aakkostus ja sitten ... Pöydän reunalle
ilmestyi käsi, ihan pieni, ia sen rinnalle toinen samanlainen.
Niiden vä1istä nousi punaista tukkaa ja otsan pisama ja tolnen
ja monta muuta ja silmät, jotka sanantien hävisivät, tömähdys'
Kurottauduin korttien y1I ja kurkistin pöydän taakse. Lattialla
istui pikkutyttö tai -poika, ei niistä saa selväär ia tuiiottaa
napitti suoraa^rl silmiin. '

- Tuota, päivää, sartoin hämmästyneenä,

- Hei kirjastosetä, mikset sinåi ole klrjastotäti? se kysyi.
- Minäkö? Er tosiaan tiedä. Muttei se aina]raen minun sy.yni ole,
puolustaud.uin.
- Minä tied.än, se sanoi, sinulla on isommat viikset kuin tädiIlä.
Tuo olisi Nutturan pitänyt kuullar hörähdin mielessäni.
- Niinhän se orr oikeassa olet' Mutta }cuka sinä olet?
- Minä olea kirjastolapsi ja haluan viulun.
- Viulun? Niin, minäkin olen aina halunnut viulua mutten ole saa-
nut vaikka olen sentään klrjastosetä, €i näi11ä palkoilla viulu-
ja. 0saatko sinä soittaa viulua?
- Eft mutta isä osaa,

- No miksei isä sitten tullut itse lainaamaan viulua, hei, eih?in
meiIIä viuluja lainata, ainoastaan kirjoJa! Ei edes levyjä, kir-
joja vain!
- Mutta lsä sanoi että ...
- Nyt on isä kyllä erehtyrqrt, Vastuuttomia varrhempia kun huljaa-
vat lapsilleen kaikenlaista, ajattelin. Samalla tul-i mieleeni
kuinka aikoinaan lähetettiin nuorempiarnme rautakauppaafl ostamaan
raidallista maal-ia, mutta pojat ovat poikiar naureskelin mieles-
eäni.
- Mene nJIt, ja sano isäI1e, että viuluja §taa musiikkikaupoista
eikä kirjastoista. !ai halualsitko sinä katsella lehtiä tai kir-joja?
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- Ei lnrn minä haluan viulun, minä kerron isälle r s€ sanoi huu-
taen viineiset sanansa pihan puo1elta,
Kaikenlalsia vanhempia, totisesti. Vievät vielä lapselta kaiken
innostuksen musiikkiin }rrn noin juoksuttavat tyhjää perässä.
Vaikkei noin pikkuinen voisi vieLä viulua soittaåkawt, on itsetuskin viulun mittalnen. Mutta jos lapsel-Ia on lnnostusta, nlin ...
- Päivää.
- Häh! päivää, hätkähdin hereille ajatuksistani. Pöydän edessäseisoi verryttelypukuinen mies ja iso kolra, nikä l-ie bernhar-
d ilalnen.
- Hei, kirjastoon ei saa tuod.a koiria, sanoi"n.
- Mutta kun en voi jättää lasta yksin ulos tämän koirap kapssa,
se on niin vi1li vielä. Mi-nä vain tilaisin tytöIle s€txe oliko
se nyt Allenin kirjolttana vai kenen; sellalnen kuvakirja, §en
nimi o1i ainalcin Viulu.
- Ei teidän tarvitse sitä tilata, se on tuossa hyIlyIIä näytt€lL*
1ä, ninä haen sen tellIe.
- Mutta kun tyttö kertoi ettei sitä o}lut kun se
mässär se vain höpötti jotain musiikkikaupoista
kaikenlaista.
Koiran jalkojen välissä näkyi l-iikettä, punaista
mia.

juuri kävi kysy-ja viiksistä ia

tukkaa ja plsa-

: §e, niin, se oli varmaan jokin väärinkäeitysp kyrrä neirlä on
tämä kirja, Kirjoittalraa vain kirjastokorttinne niunero tuohon
alimnaiseksi.
- Kiitos, näkemiinr,

- Näkemiinl ja hei hei tyttö, sanoin
mutteivät kuulleet.
Varsinalnen kirj astosetä minälcin,
ajattelia, vieläpä koulutettu -suoritintran cumun erikoistumiskoh-
d.ista lastenkirj astotoimirvranl Hain
hyllystä uuiten Viulun - pitäisi
joskus vilkaista tätä itsekin - ja
panin sen näytteille. §aalcurin koi-
tdt mistä se oli saarrut koipensa
kuraani Pitää hakea luuttu ja put-
sata ennen kuin Nuttura tuIee, &uu-
ten ei narinasta tuLe loppua koko
pä1vänä.

niminerkki
rrKir j astosetätr


