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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?

I.Y.

MIKSI TÄTÄ LEHTEÄ JULIGISTAAN

'tsl^§Ä[.tAon tarkoltettu koko.perheen valtstukseksl. se setostaa uuttsla, !o kertoomonlen malden lhmislstå, se tartiastetee uskontqil"-ii"J"ttå. Muiå;ä ilffi pltem-målle. .se tunkeutuu plnnan..?lle lq- osoittaa aiäri[o-niaisiän upatrtumten todepisenmerkltyksen. Slltl se py$ry potiittiseitl puolueettomana eikå korota mttään rotur toleenyråpuorene. se auttåå mviis serviysmäan nvriåiän-änääräiät",

Toimltuksen osoite:
Nekalantte 5A C 3
338oO Tampere BO

Klrjastotieteen ja informatiikan
opiskelijoiden aineJärjestö UDKry:n äänenkannattaja

Vuostkerta 40 mk
Irtonumero 3 mk

Palnopaikka: Domus-Offset 0y
Tampere I g8a

IssN a356-o139

Toimltus:

Juha Hakala
Åuli Kaartlnen
Rlltta Kärki
Elina Rauhala
Llisa Yesanto (vastaava)
Petrl Yestelln
$lenu \riljalcalnen

Io porlörr löydätfe'
rtsiescrnor-lcftder vllme vuoder
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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/
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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


