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uÄyTEtKKUNA

ITEUP0II, Ivlartin. §ome Considerations on the Nature of 'Informatlon,
Internatlonal Forrrm on Information/Documentation 1 $) 197A, 29-14.
ÅrtikkeLlssaan ieupolt pohtil termin ninfornaattor nahdollisinmanobJektiivista Ja relevanttla näärittelyä Lähtlen dialektisea mate-riallsmln pohjalta. Eänen nlelestään informaatlo tulisi nääritellä(vastaauottaJa ) järJ eetelmän rr organisoi tuneisuuden aeteena (konplek-
sieuutena)'lf jonka on saanut aikåan toisen (inforuaatlolähae) jaiJes-
telmän sille eiirtiinä norganlsoitunelsuud.en ast€rr. Informaatio nae-ri tellään si ten lnformaatioprosessln tuloksena. Tässä proeesslssa
on erotettavlssa erilalsia puoIla, kuten seuioottlsia, heijastus-käsitettä sekä prosessin tarkkailua koskevla näkökohtia. Eii se-manttletlla tasollla ilmenevät ja eri spesifien ykslköiden tuotta-
rnat lnforuaatioprosegsit käsitetäåin toisistaan pälveutuviksi muo-d.oiksi, kuten eeiuerkikei ttdokumentografiset Ja-dokunentalistlsetnprosessit (huom.organisoituneisuuden taso) .
Artikkelin näärittelyt on tehty sakealalsen tarkasti Ja systemaat-tlsesti, teksti vaatll jonkin_verran pohjatietoJa heijasthte;;i;§-ta. Kokonaisuudesgaan ottaen leupolt tuo-informäatiokåsitteen mää-ri telnilläåin keskusteluun mielenkl intoi een fiLosofi een uf otluvuuäea.

D.J. F0§KETTI Kiriastotied.e ja informatilkka kehittyvänä tieteen-
a].ar'a - koulutuksell-isia näkökohtia

LDK:n tieteelllnen juLkaisusarja n3o 6, Tampere lg79

UDKIn tieteellisen julkaisusarjan uusin sisä1tää sarjan 1ukijo111ejo ennestään tutun D.J. Foskettin vuoden L972 syyskuussa FID:n se-
minaarlssa Vezpremissä, Unkarlssa pitämiån esitelnäi,n, jol<a seuraa-
vana vuonna julkaistlln Journal of Librarianshipin n;ossa 5 (3)
otsikolla rtfnformation sci-ence as an emergent dieclpline
educational aspectsrr .

Foskett tarkastelee tässä kannanotossaan jo pitkäåi,n jatkuneeseen
ke skut eluun kir j astonhoita j ien j a informaa.t ikoiden koulutuksestaj-nformaatiotieteijijän (fas:-te sulkee sisäänsä sekä klrj:rstonhoi-
tajat että informaatioasiantuntijat) ammatin luonn.etta ja hahmot-
telee omia ajatuksiaan alan koul-utussuunnitelman luonteesta Jasuhteuttaa sen silhen yhteiskunnalllseen tilanteesseen, jossa
alal"La tälIä hetkellä työskentelevät ovat informaatiotieteilijöf-
nä ja kasvattajina.

Tässä tarkastelussa keskeiseksj- nousee teorian ja, käytärrnön suhde
koulutusohjelmassa josta johdonmukaisesti seuraa. tietokonej-ilen
oikea,n roo11n osoittamlnen. Foskettin mrirkaan opiskelijoille olisi
koulutuksessa annettava edellytykset ymmärtää te]<noi-ogian mahdol-
lisuud"et ja rajoitukset yhteiskunnall-isesti tavoittelemisen arvols-
ten päämäärien saavuttamiseksi, jotta teknologia ei päitsisi sane-



27lemaan tavoittelta. Nälstä. pääraätiristä Foskett pitää keskeisimpä-nä käyttä j ien tod e1l1st en tärpeld.en tyydyttämisiå tåloude1lisest Ija tehokkaasti. Koulutuksenune- el saisi" enää oLla ibmmattikoulutustateknisj-ssä taidoissa, vaan rkasvatukselllstatt sanan todelLisessamerkityksessä: ih::ols_en ajatuksen- viljelyä niin, "{ta se pystyyluotettavaan arvosteluun työmme t<ait[ieä puoliån syvälIiään yärrä"-tämisen pohjalta. f,

G. WERSIG & U. ilEVEIII{GI Infornaattotiectettä klinnostavat iLnlöt.
IIDK ry:n tleteellinen JulkaisusarJa n:o 7. Ia^upere' 1979,

I*insl-Berliinin X?ele Univärsitätissä työekontelevlen tutkt Jolclen
Gernot Wersigin ja IILrich Nevel-lngin esi.tys käsLttelee informaa-
tion Ja ns. lnformaatiotleteen erLlalsia ekspl-lsiitttsiä Ja tmp-
Usllttisiä määrltelnlä nilden historlallisen kehityksen pohjal-
ta. He pyrkivät osoittanaan mtten erl käsltykset lnformaatiotle-
teegtä llittyvät toisiln tieteenaloihin Ja ehdottavat J.opukst ln-
formaation nääriteLmää, Joka perustuu yhteiskururalliseLle tar-
pee1Le. - Esltelmä on alunperln pldetty kesälLä 1975 kansalnväLl-
sessä seminaarlssa EYrglannlssa, Ja Julkalstu Lehdessä [he Infor-
matlon Scientlst, 9 (4) 1975] 127-140. Xsttelmä Julkaistaan tfer-
sigln helml}nrussa 1979 sarjaarune varten korjaamana laltoksena,
Ja sen on suomentanut Mattt hrsao

UIIIOI§ SANAI MUUTTUVAT TEOTK§I ?

rolqlg vuotta o11aan_jo keskusteltu klrjastotLeteen Ja infor-matlikan alan tieteeLlj.sen aj.kakausLehdån perustamisästa rr€l&-
harume. useat seurat ja yhdistykset ovat ottaneet kantaa asi-
aan, . !.u}.it tietenkin omassa pienessä pilrlssään. Mitään konk-reettista ei oIe tapahtunut.
Tai Jotain sentään, 4,4.1979 klo 17.00 ravintola Voi.man kabl-netissa kokoontui UDK:n koollekutsuma neuvotteLukokous aihet-ta käsittelemään. Paika11a olivat IrmeLl Hovi (Suonen tirjas-toseura), ArJa-Rlitta Haarala (Suomen tfrjaLHÅuuÄpåfvefuä
seura) ' Jukka- Sa3.rytnen (ffrJastopalvelu) , 

-Marjatta'0kko (kir-jastotietee! & lnfornatiikan laitos), Annell felLahti (sio:-
men tleteellinen klrjastoseura) sekä- epäl.ukuinen joukkd uDK-Iaisia..-Ja jotta sana tuLisi lihaksi, laatettiin äuodostaatyöryhmä joka konkretisolej. pyrkimykåeäme.
siitä on siis- jo^kuukqusl. Tyglyrrmään ei ole vielä nimitetty
tri" neljän_yhteisöl i3se19t- (SKS: t.Teintie, t.F""äfa, UDI(;
{. Tgorrq., srKs : A.vei.lahtl, [ay: M.okko) . oåotammä-toirintä.
i..1*_t:59i. t rolvottavasti sjrksyllä asiasiå n;i :o ierto;-t;;tuuTLgLa.
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Kannanotto kir asto- a informaatioalan kouLutussuunnitelnista

oenguussra.

Kirjasto- ja informaatioalan nykyinen koul-utustil-anne Suomessa on

kirjava. Ainoa akateeminen koulutuspiste on Tampereella n kirjasto-
tutkinnon tai vastaavan tasolsta opetusta saa kahdessa ruotsinkie-
lisessä ja usei,ser suomenkielisissä paikoissa, Opetus- Ja tutkimus-
resurssit ovat kuj-benkin erittäin niukat ja koul-utuksesta pää-
asiallisesti vastaava Tampereen yliopiston kirjastotieteen ja in-
formatiikan laitos toimii kuuden opettajan voimin - näistä valn yksi
on tutktjavirka. Opiskelijoita on opettajaa kohden pääaineessa
yhteensä 45 .
Alarnme on akateemise.ra alana uusi ja sikst erityistä huolta on kannet-
tava tutkimuksen kehittämisestä. Ainoa tae tutkimuksen edistymiselle
on Tampereen koulutuspisteen monipuolinen parantaminen. Tutkimusta
ja koulutusta on edelfeen kehitettävä yhteydessä toisi:Lnsa.

Kirjasto- ja informaatioalan korkeimman koulutuksen hajauttaminen
on ollut enemmän tai vähemmän suunnittetlla usean vuoden ajan. Nyt
on tietoomme tullut, että Joensuun korkeakoulu on voimakkaasti
hankkimasss uusla opetusaloja, niiden joukossa kirjastotiedettä ja
informatiikkaa. Nämä han-<keet ovat oL-l eet myötätuulessa eikä esim.
Opetusmintsteriön kanta ole selvä.

Emme voi nykytilanteessa hyväksyä näitä suunnitelmia. I(oulutustarve
ei oIe niin suuri, etteikö sitä pystyttäisi Tampereella hoitamaan,
jos laitoksen resurssit turvataan, Suunnitelmj-a voidaan tehdä vasta
sitteno kun kirjastotieteen ja informatiikan laitoksen opettaja-
ja tutkijavoimat sekä muut resurs.sit ovat riittävät.

Tampereella 2+. huhtikuuta 19?9

Tampereen Ylioplston kirjastotieteen ja informatiikan opiskelijat -
UilK ry:n ha11itus

puoles ta

Tuula Haavisto, pj.
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KIRJASTOPOLIITTISEN YHDISTYKSEN
Pirkonmoon ososton vuosikokous

ItrJastopoliltti?"1 yhdletyEeen Pirkannaan os&sto pitl vuosiko-
kouksenaa sunnuntaina 8.4. . [3pp-eree].La. OsaEton uuääGi puh;;n-
lohtajakei vallttlin Perttl YaLkarl Ja toimikunnan iasånilifPälvi taakkonen, Tpri. MFaTqgT, *r3ä, fal,eqaa, pirrfto uäiinän Jaoll1 fuuteri. _I,leäksi päätettr:.ir pyitää UDK:tå nineåinään toinl--kuntaan oua edugtaJansä.
Paikalla o11 Työs sv:+ pullgelJohtaja Maf ja Jussilainen, Joteneäåintönääräisten asloiaen risätsi. käsiteliirn nyöe perråaiteerrl-
ggnpia kysyn- ykslä. [oöetti11 ny§inen tilanne sättaigeksirettå--
Pirkanmaan kirJastolhnislllä el ö1e nlnkäåinLaieta aiuee]Iista vh-dyssidettä, vaikka tarve ol1el ilneinen.rältä potilafiÅ Kiy;;-pi;-kannaan oeaetokia voiei 1öytää todelllsen ideniftäettinsä yUtåiä-ten asioiden 3Ja:!a43 Ja käytåinnössä toimLvana yhdistykeenä-.Ja silu11e, uDf,ri jäsän; kirn oplntosi ioppuvat, nila silloia tu-
1"" oLemaan yhdyositeesi- ystäviln. Ja koliäegoiåin t .q,iot[o-äupts-taa suhteeei oman työpaikän pieniin ynpyröif,in? Mitä jo" iiititi-slt KPY:hyn!
P.S' Seuraatko muuten alamme kalkkia suomalaisia alkakauElehtlä?

Oplntoneuvonnasta on saa_tavlssa paLnoasultaan täyain-u,.aia-tunutta K?Y-tiedotetta. Hae onasJ.l

TYYRI - UÄrII L-3 III
Asiasanan vLine numerossaajn juListana [IuB0Pl?0-kilpai.lu sai lähesraivokkaan vastaanoton. Irehtenrme palnoon mennessä ofi-turi;t ;;fi-
§i?* yhcleksän. (9)- r,vy?l.flttyä vaätausta. Ytrden äänen saivat sekälaitoksen tutklnustrenfffOiorrla että Asj.asanan toirnltus. Tolmitus,kuitenkin sanoutuu irtl kil-pat1u"!i, oi"r*e io 

-"iät -eittän-äionta-
neet itsellemme lcurrnialinbolipon ja'haiuamme antaa uul1lekin matr-d'ollisuuden. rrisäkst toLmitu"' iiut"i- rryrmanäåt kak;t ääntä. lloinenoli llnoitustaulurx kilpailulonärt<"J""ä ].iimattu--u"[, Häk]in päärtolngr kir_pailuromeke tlyrattiin eij-iå-äyystä, rftä-äiinä ei ortunainittu ehd'okkaan Tln?Ei, ai,noastaan- pä:rusteluiksi oli mainittu:nJoukossa tyhmyys tlivistyy'r. ------- 5-'

Varsinaisesta si joituksesta kilpailirret
{o}t 9 Tyylt ia Esko HäkI1, HäkIi sijolt-tui kolmella (3) äänellä ensinmäise[siperintöprinssiksi. penrsteluissa keho-tettiin tutusturxlaan Kirjastolehd.en maa-liskuun nuneroon. Voiton peri tällä ker-taa Jouko Tyyri nelJäll,i (q) äänellä,
Penrsteluja emme tohdt julkaista. 0hessaknrunattu voittaja tyytyväisenä lolstok-
kaan saa.vutuksensa j ohd,osta.

Kilpailu jatkuu, si1lä limbot eivät lopu
koskaart,
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PU NAI NEN

KANNEL
KTILTTIruRINHARRASTA.IIH{ OMA JÄnJESTö

la^nperelaieille kulttuurinharraetaJille on nyt oma JärJestö.
Hariastajien tarvitseman ohjaus- Ja koulutustoininnan puutteita
poistanaaa on perustettu Iunainea Kannel r:Y-.
tUaietyksen tavoitteena on auttaa kulttuurlnharrastaJla eteen-
päin antanalla tarvj.ttavaa ohjausta Ja koulutusta käyttäen ?pu-
ira atnrrattitaltailiJolta. Yhdistye järjestää vuosittain nuorten
harrastajien kulttuurikilpailut. KilpailuJen vä1illä toimivat
eäiianö11ieesti alnakin kirJoittaJapiiri Ja valokuvaajien kerho.
Yhtlistys Järjestää nyös llta^uria, runomatineoita ja nulta tilai-
guuksi-a.

[änä keväåinä ]mlttuurikilpailuJen sarJolna olivat kirJallisuus'
kuvataiteet Ja valokuvaus. §nsi keväänä vuorossa ovat eslttävän
taiteen sarjåt el1 musilkln, lausunnan Ja näyttåinötalteea, sarJat.
Valni stautumls ena kul ttuurikilpailuihtn J är J e s te tään syyslmus sa
seminaarj. näid.en a1oJen harrastaJiJ.le. §yksyn aikana tullaan kil-
pailuJa muutenkln tekenään tunnetuksl Ja antamaan osa1llstuJil-
l-e tarkenpia ohJaita.
Punainen Kannel r.y:n säännöt salllvat tästeöes myös henkilöJä-
senyyclen yhdistykseesä. Jäsenmaksu on tO mk vuodessa Ja Jäsen-
maksu oikeuttaa Baitsl tietenkin vailnrttanaan yhdlstyksen tolmin-
taan, myös ha}vempaan sisäänpääsyyn Punaieen Kanteleen iltaniin
Ja nahdolllsesti muihinkin tilaisuuksiln.
Tarkempia tietoJa Punaisen Kanteleen kirjoittapiiristä tai valo-
kuvaaJien toiminnasta 3rm. toimi4nasta saat esimerkiksi soitta -
malla-59569/ Juuso Pajirla tai 54681/ fetjo Franck.

0smo SouneLa
hrheenjohtaja
h.rnalnen Kanne1 ry

UIEITÄ KEHU[AAI{.!

rrbpultalcin muut ovat huomanneet sen, minkä Asiasanan toi-
mltus on ai.na ttennyt. Punainen KanneL krrlttuuritapahtunan
kllpalIun järiestöJen tuottarnan materiaalin sarjassa myön-
nettiln Asiasanalle Inrnnia,mainlnta. Tuonaristo kiittell
erityisestl lehd.en sisäItöä ja }nrvitusta.

KunnialrirJ a on nähtävissä opintoneuvonnassa noud.atettavina
työaikoina,

o a
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Kirjallisuuden vaaroja
Eräälle ystävälleni, kutsu-

kaamme hiintii tiiss*i vaiheessa
vaikka Uoleviksi, kävi niln että
tavoistaan poiketen hän eräänä
päivänä meni kirjastoon. Häntä
vavahdutti kirjojen paljous, ja
hetken hän ajatteli livistää nii-
ne hyvineen, tehdä oharin ku-
ten sanotaan,

Mutta kirjastovirkailijat ha-
vaitsivat hänen aikeensa. Ystä-
vällinen naishenkilö asettui
oven ja Uolevin väliin ja tiedus-
teli mitä hän haluaisi lainata.
Uolevin ei auttanut muu kuin
valita umpimähkään pari klr-
jaa ja ottaa ne mukaansa.

Kotiin päästyään Uolevi luki
teokset suurella mielihyvällä;
häntä alkoi harmittaa ajatus
kuinka monta vuotta olikaan,
päässyt valumaan hukkaan il-
man hyvien kirjojen mukanaan
tuomaa lloa. Hän päätti uusia
pikaisesti käyntinsä kirjastossa.

Mutta miten ollakaan, Uolevil-
le siunaantui sitten kaikkea
muuta pikku puuhaa, ylitöitä,
riitoja kotona, esilntymismatko-
ja, dokauskausia, oopperakäyn-
tejä. Ja niin siinä sitten kävi, et-
tä eräänä kauniina päivänä Uo-
levi kauhukseen huomasi lai-
naamiensa kirjojen lainausaian
menneen umpeen.

Uolevi oli täyein lnnmällå.
Hän ei tlennyt mitä tehd§. Hän
oli aina huolehtinut kaiklsta si-
toumuksistaan, laskulsta, vuok-
rista, uhkasakoista, avioliittolu-
pauksista. Mutta kuinka oli me-
neteltävä palauttamattomien
lainakirjojen kanssa?

Uolevi vilkaisi taaksensa.
Myöhästyneet kirjat polttivat
työpöytiiä, tuntui kuin ne saat-
taisivat minä hetkenä tahansa
kärähtää siitä läpi kuin vahin-
gossa päälle jäänyt silitysrauta.

Uolevi kävi heittämässä märän
pyyhkeen niiden ylle.

Uolevin työmatka kulki kir-
jaston ohi, Hän päätti vaihtaa
reittiä vaikka matka siitii piteni-
kln. Plan hän ei uskaltanut
enää kävellåkään vaan ryhtyi
käyttämään taksia, ylellisyys jo-
hon hänellå ltse asiassa ei olisi
ollut varaa.

mennä töihin. Hän maleksi
kämpillä, poltti tupakkaa jota
talonmies hänelle kantoi ja viet-
ti univapaita öitä. Kaiken aikaa

Mutta eräänä päivänä kävi - ÄU<ee yhtään yrittäkö, sa-
niin, että taksl pysähtyi liiken- noi kirjastovirkailiia. - Me tun-
nevaloihln. Uolevlsta alkoi tun- simme teidät heti!
tua, että häntä tuijotettiin. Hän Kaksi virkailijaa tarttui Uole-
käänsl päätään. Viereisestä au- viin ja hänet vietiin kirjaston
togta häneen katsoivat kiriasto- kellariin. Sieltä kuului pitkään
virkallijan yhtä aikaa surulliset solmuruoskien viuhunaa ja
Ja syyttävät silmät! tuon onnettoman sielun epätoi-

Uolevi ei enää uskaltanut Vanhemmat, vakavailmåinen

Eilisessä lehdessä Origon pa-
kinan loppu oli pahasti seon-
nut, Pakinan viimeinen kappale
kuuluu:

Kakei virkailiJaa tarttui Uole.
viin Ja hänet vietiin kirjaston
kellarlln. Sleltä kuului pitkään
solmuruorkien viuhunaa ja
tuon onnettoman sielun epätoi-
voista ulvontaa Joka vähitellen
voimien ehtyessä vaimeni.

Pakinan lopursa olleet vilsi rl-
viä, Jot&a kertoillvat lankkupih.
vln ayiimiaestå, olivat Jotain al.
van muuta Juttua.

HESA 19.3. 79

YLIOPPILASLEHTI

si asua mustilla laseilla ja iso-
isän maahan asti ulottuvalla
päällystakilla. Hän otti kirjat
mukaansa ja meni kirjaetoon.

- Uolevi, nämä kirjat lainan-
nut henkilö, on valitettavasti
kuollut. Liikenneonnettomuu-
dessa. Olen pesän uskottu mieg
ja löysin nämä teokset hänen
läämistöstään. Pyydän palaut-
taa.

nuoripari, tilaavat kumpikin
lankkupihvin

Miehenalku panee perunavii-
paleita suuhunsa molemmilla

hän mietti, ja lopulta sytytti!
Uolevi meni peruukkiliikkee- wf**-

seen ja hankki irtoparran, irto- .4
viikset ja peruukin. Hän täyden- (/

Aruolsat
päiätriiiäir

Viim vuoeien aikåna opiskoli-
joiden toirnrentulo on huonontu-
nut. Opintolainan reaaliano on
lask€nut nrodesta 1972 vuoteo
f978 mnnessii 34,2 Vo ja opinto
rahan perusosan reoaliarvo 42,2
7o. Opintotuen arvoa on hei-
kentiinyt korkojen maksu opi*
keluajalla. Usäksi tiiyei-

ilaiiryygraja on jättånyt mnet
opiskelijat kokonaan opintotum
soamisen ulkopuolelle. IftiHlta
tulisi mieletihrne mytts olla oi.
keus vanheurpien värallisuud*
ta riippumatta eaada opintotu-
ka. Opiskelijat taryitssvat te
hokkaarnpia uudietuksia }uin
ensi lukuvuonnå voimaan astuva
ruokailutuki.

Vaadirnre, ettå
opintoralun p€ru$san

markkamäiiriiii on m$sttava
enmniin suhtffisa qintolai-
naan

- opintotuen kuot on eiir
rettiivä valtion nake€ttoviLsi

- lapsipcheiden lninalorotru
on annsttava qintratuna

- tiiysi-ikiiis5rye on tdnrtst'
tava myöe opiekelijoille myön-
nettiiviin opintotuco kohdalla

- talaiginnalsussa oB hD
mioitava todellim tahddlim
tilanns. tY0tttqryeajdta hliEi
opintolainojeo hdöe dirtåä ko
konaisurdeosaålr vdtio
makg€ttaviksi

totietm ja
Tampeta Vlhpi*on kirjae
ti€tm ia infurmatiilan qnsod$

kdijoiden ainejiirjedön t DK
ry:o ballih*m edsta

ThiiaSoLLih
sihtsi
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AJANTAPPOLISTA

Tagpglegn .§aider,nuseq, Puutarhakatu 34, avoinna lltapäivlsin
4.5-27 .5. Pohjolsmaisia satukirjakuvi'tuksia sekä :.tätiataistanykytaldetta (Bucci, placesi, pauluccl)

Tugp?f"g9, pIFf,iglgi,X. *,r"_"g, Palomäi,entie 23, avoirur.a LZ.-aO+,r-3u.). Ka1evl lJuodemaa - renrografliklraa
- näkymiä ja tilanteita Espanjasta
Jan Groth - gobeliineja

4.5-12.8. L2 tamperela.ista taitäitiSaa
§ar.e__Ei}§egrg{__tgt.g3m}lsgg, ,Särkännieml , avoinn a tt-ZO ( m" sut j . )loistava avaja.isnäyttely ja"tkuu (tipi.n kapin)

TeattereisFa esitetään edelleen näytelmiä:
AHAA-teatterln Solveigin laulun ovat kaikki toivottavasti jo
nähneet?
fV Näyttelijäkurssin Naama & Nenä kannattaa käydä
katsomassai vii.mej-nen esityskerta on Teatterimon-
tussa 11.5.
Tanssiteatteri ?olar (Kirkkokatu 1, Frenckell)
esittää 6.5, Myyrä ja hänen ystävänsä, ja 9.5,
esitetään llampere-aiheinen tanssiteoe.

lltus11kin alue el-ta :

IL ja 12.5. Yllopiston juhlasalissa Kaupunginorkesterin konserttl,
luvassa on Sibeliusta, Tshai-kovskia ja Brahmsia. Johtajana J. Ja1asja solistina !uolajan-1,{ikko1a, viuIu.
5.5, Sulasolin sekakuorokonsertti klo18
Ja kun pyynikki kiristää, muista yo-talo
illuuta merkillistä:
6.5. Valtakunnallinen partioparaatl
26-27 .5 . Il{erkonomi}iiton Liittokokous hotelli ltosendahlissa

Kesällä Elpahtpu kaikenlaista ympäri maatal

ffiää:'Ji:H*
r*aL{L-

r Pori Jazzrr- t2-t5,7,
Pohiolan suurin ja kaunein jazztapahtuma!

a

tampereen Konservat oriossa
( pogopogo )
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§avonlinnan Ooppera,
juhlat 8-26.?.

Tirrun Musiikk[iuhlat
2O vuoffa 4-9.E.

Thmpereen Teatteri.
keeä 14- 19.8.

Helsingin Juhlaviikot
23.8,-7.9.
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Kauetisten Kanean,
mueiikkiiuhlat
L6-22.7.

Jyviickyliin Keaii
26.6.-5,7.


