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Erikseen kannattaa mai.nita koh-

Å 16 kirjatentln kohtalo:
ensl syksyrnä vol valLta kJ,rjat,
j otka haluaa tenttS.ä, klri alistasta jossa tolvottavasti kaikkleu mlelestä on riittävästl
kllnnostavaa luettavä&r Jos ratkalsu osoi ttautuu onnistuneeksir'
sitä voLtaneen soveltaa nuihind,an

kln kirjatentteihln.

Tolnen havai:rto on tyl3rrnpää
sorttLa: toreu'Uuneet muuiolcset
ovat sittenkin vielä pieniä ko-

konaisuutta ajatellen. fänä ei
toslaanlcaan o1e mitenkään kunmallLsta, koska nykytilanteessa

]nrkaan eL ehd,l paneutua uuslmLstyöhön kunnolla. Ongelna on sullrr.q_ sSrventävien opLntojen koh-

daIla, laviopiskelijat- ja -op€ttaja f.iln trrnnetusti ovat kovfu
kiirelslä. loivoa sopiirettä
\nroslttalset piklrumuutokset kasautuvat niin, että tutklnto
ptklnrhlljaa j atkuvaeti kehittyy 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.

J,'I
?5. laitoskoirousten pöytäklrjat ovat nåihtävissä lluoitustaululIa.
Käypä
vllkaiseroassa uritä uudistuksia on toteutet'tu
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Kerttu Uepsä1äinen tekee yhdessä Annika Takalan kanssa
tutkimusta eri maiden aapisten ja ensimmäisten lukukirjoj en maailmankuvallisesta
sisä1 löstä. Tämä tutkimus
kuuluu Joensuun korkeakoulun

kasvatus- ja maailmankuvåt'tKolme kaunista

keväistä päi-

men Kirjastoseuran seminaarissa Kirja lapsen ja nuoren
maailmankuvan rakentajana.

muodostusprojektiin. Toinen
saman projektin tutkimus on
A,nnika Takalan tutkimus
maantieteellisen maailman-

kuvan spatiaalisista ainek-

Seminaarin anti o1i runsas,
mutta en tule tässä jutussa
käsittelemään kaikkea mitä
seminaarissa tuli esille.

Ualitsin sellaiset aiheet,
jotka antoivat itselleni
eniteri, ja muitakin osanottaj ia aihaet tuntui vat erityisesti kiinnostaneen.
Seminaarista tehdään Kirjastopalvelussa raportti, josta
sitten aikanaan voi lukea
tarkemmin seminaarin annista.

Seminaarin ensimmäisenä päivänä oIi aiheena maai lman-

kuva. Aihetta käsittelivät
Leena Eräsaari Helsingin yIiopistosta ja Kerttu Vepsä_
Iäinen Joensuun korkeakoulusta.
fräsaari käsitteli maailman_
kuvaa ja sosialisaatioprosessia
ja Uepsä1äinen maailmankuvatutk imusta.

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

kertoi näistä
Suomessa tehdyistä maailmankuvatutkimuksista. Hän totesi
Uepsä1äinen

maailmankuvatutkimuksen olevan
k ovin haj anainen,

It
0ngelmia on tutkimusta suoritettaessa oIIut, sillä kääntäjiä on ollut vaikea saada,
koska samastakin maasta on

saatu useita erikielisiä

kirjoja.
Tutkimus on 1ähtenyt kansainvälisyys- ja rauhankasvatusideasta. Vepsäläinen sanoi,
että he toivovat edes jotenkin

vaikuttavansa aapisten tulevaan sisältöön. Tutkimuksen

Ioppuraportti tullaan levitVepsäIäinen 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 ettävissä. Aapiset on hankittu
yhteistyössä UNtSC0_toimi_
kunnan kanssa. Aapisia on
saatu Suomeen y1i 40 maasta,
kun pyyntöjä lähetettiin
7A maahan.

tämään UNESCUn kautta.

Aapisten sisäItöä analysoitaessa on kiinnitetty huomio
siihen, mitä kerrotaan lähi_
ympäristöistäii miten kuvataan muita seutuja ja onko
maapallosta ja avaaruudesta.
Tästä tutkimusaspekti sta

käytti nimeä
spatiaalinen aspekti. , Toinen
aspekti on."aja1linen aspekti
(t<uriataanko nykyisyyden lisäksi menneisyyttä tai tule_
vaisuutta, minkä ikäisiä
henkilöitä, mitä kellon.
Vepsä1äinBn

åit(oju'.,ja vuodenaikoja kuvataan ) . Sitten

tutkitaan sitä,

IL
miten aapisissa sosiaalistetaan luontoon, yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Tämä
tutkimusaspekti on vaikea ja

a.

tutkitaan kasvätuksen eri osa-älueita, fyysistä, tiedollista, sosiaalislaa j

tYIyös

Bmotionaalis-BE)ttistä, uskontoa,
taidetta, k äden taitoja ja työkasvatusta, persoonal 1i suuden

OLETKO LUKENU1

LAKSYSI

?

kehitystär mielenterveyttä ja
t<

ansa

i nväI i syyskasvat ust a.

Jonkin verran tuloksia

on

Joensuun kork eakoulun kasva_

tustieteiden osaston julkaisussa. 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. Haakanan puheenvuorosta j äi mie_
leeni hänen optimisminsae Bttä
ongelmat ovat ratkaistavis.sa.

SAAT LAINATA
iMAN KI RJAN

t3

tarj otaan
kirjoissa väärä kuva, kun
loppu on onnellinen. SiIIä
,,e1ärnähän jatkuu. Jukka
Parkkinen esi t ti huumoria ja
k las sikkolainauksia si sältäneessä 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
Hänen mi el estään

oita mainitakseni heIpp0
alultaan, aiheeltaan lähei_
nen, aito ja kuvituksen on
noudatettava tekstiä pikkutarkasti. Ruhanen korosti
samaa k ui n pa rkki nenk i n, moni tasoi suut ta, hänen sanoi llaan
m

on

i

ker roksi suut

ta.

"

Seminaarin viimeisenä päi vänä
oIi aiheena lastenkirjojen kuvien arvomaailma, josta aihEBSta luennoi ja näytti kuvia
lvlaria Laukka Taideteo]lisesta

korkeakoulusta. Aihe osoittautui niin suosituksi, että
tode,ttiin kuvituksen olevan
vaadittavan. Hänen mielestään tavuviivakirjat eivät
puolla paikkaansa, siIlä
sellainen lapsi, joka tarvitsee tavuviivoja, ei osaa
lukea. Ymmärsin asian niin,
että kun lapsi ei vareinaisesti osaa lukea, hän ei
myöskään pysty kirjaa omaksumaan, vaikka lukutilanne
olisikin hänelIe helpotettu.
HelppCIlukuinen kirja on
Ruhasen mukaan muutamia asi-

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 tunnekasvattajana on voimakas. Laukka
mainitsi varmasti monen muistavan kuvan, jossa Babarnorsu itkee, kun Babarin
äiti on ammuttu. Siinä on
hienosti kuvattu tunteenilmaisu.

t?
Kuvitusta ei oLe tutkittu
paljon. Kuvitus ei oIe
arvostettu taiteenlaji.
Pelkästään kuvittaj ia ei
k,ovinkaan moni taitei Iijoista ole o11ut. Tyypillinen kuvi ttaja on yksinäinen ja eristyvä. H;rvin
itsenäiset taiteilijat
eivät
onnistu kuvittajina. Kuvitus on nimenomaan tulkintaa.
Nykyisin kuvittajat ovat
Ii sääntyneet, koska erityisesti peruskouluj en oppikirjakuvitus on antanut kuvittajille
työtä, Kuvittajat ovat nykyään erikoistunut ammat ti ryhrnä.

Laukka näytti myös vanhoja
0petuskuvia, j otka aikanaan

korvasivat nykyajan filmit
ja diat. NäiI1ä kuvilla on
lapsen maailmankuvan muodostamisessa 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
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O§, HAUSKEMPI
O}I EAUSI§UPI

KUT}I HAI,IJI§TO, MUIISIA KILL]I IIAITIN'IOf,IN
KUIS HAIJLI§IO, I{UINA TYI,LÄ IIAITI.rINIOKIN
pAIIrrA SILKÅ 0II HAUSKEMPI KUI§ IIAIJIISTO, IVIUTIA
KYITIIÄ HAITITII{IOKIN
O§ JOSTUS ERI IIAUSIilÅ
-O§ JO§XruS ERI IIAUSKAA
O§ JO§KU§ ERI HAUSKÅA

Il,al-llnto ol ole yltoptstoelärr
sydiintä sykahdyttävinpiä
alhelta, Kuitenkaan sitäkäitx
el tullsl hylJekslä. Balllnto
saa usein kyJ.keensä leluoan y&1keaa Ja tytr sää. fällalnen leimaanlnen on silnä uielegsä €riheetonte, että halllnnsn vlss,
raus Johtuu tavasta, jo1la
sitä harJoltetaån. Ha11iamon
muod.ot on slnåinsä mlelenklintolnen aslar trseln on lnriteakln valkeaa muodostaa selviä
aJatuksla pykäIävlld,akon keskeLlä. Lelsa såirkyrää on ha1llntopalcettlen kanslesa äj.heelLinenl orlhen kyse poIlBäin

ttikasta, slltä kuka aslolsta pääsee päättänääin.
Ilalllnnoa rustaamlneu oa oslttaln työtä tulevien ylloplsto-

eukupoLvien hyvåi.ksi ( futän
EIö9 ee j.m. tutkinto Jen kehitr
tänlnen). Hfrä näfuI Halllnnossa on kyse sfitä päättävätkö thslset omista- asLolstaan,
demokratlalrsi sitä yleensä
kuts1rtaaJo. Jotkut hällinnon
muodot kahnaavat päätöksenteon

yIätasoLle, toisenlalaen rillo-

to pyrktl

tekenääa päätökset

yhtåtsen nleliplteeä muod,ostuksen kautta. Demokraattiseea halllntoon on nahdollista
pf,egta kunhan oplskellJat riittävåin volnalckaastl Ja joukolla
osoLttavat haluns do fä.8ä voisl
kutsua vaikkapa kollektlivlsen
tahöoa llnalsemlgekgl. Ja se
jo h5nrä juttur ei Jäiollsikln
yetet
geisomaan.
sL
_

Yllopletolle ollaan tekenässä
uutta halllntonallia. Työryhnät ovat istuneet Ja paberit
ovat suhtkoht valniltä.' Mltäälr
el o1e kultenkaan vielä Ivötv
Lrrkkoon, elhåin ehdoteLmla- o1ä
jgurifa4r käsltelty
vlelä
rkaasann parisstsr
Yanha
tonalIl eL ollut sekääx äa1linerltylsen kansanvaltaintsBr nlstä

eräs osoltus oa UDf,:n pols jääntt Laitosneuvoetosta. Mutta
uselunllla laltoksllIa on kultenkln kyetty teskustelemaan
klperlstä kysyuykgistä. Ja
laltostasohan on aiaoa jolla
on nahd.ollista muod,oetaa kanto Ja mlelekkäästl Ja nautLnnoIIa. Uuöessa halllntoma11i§sa on keskeislntä se r että pääehd,otnksessa
tösvaltaa sllrtylsl Boj.s 1a1toksllta tledekunta Ja tles
nlIle taeoöIe. Irl.säksl
tiedekuntataso tulisl olenaan vleläkln professorLvaltatsenpi kuln

nykyäåln. tolsin sanoea päätökeenteko slirtylst pols sleltä

nlesä aslotta tunnet€rar,r

tällalsLln suunnl*
telulin vol ottaa valn Xhdenlaisen kannan ja ugkoigln, että

Ivlle1eståinl

suurin osa }altoksien opetusheakllökururastakin oD samaa
nieltä. Yaltaa oa saatava Iisää lattoksl[e, siIIä korostettakoon vleIär laltokset
ovat alnoa paikka jossa vol-

d.aaa käyrtä äIyl1lstä orsutr€otaattota, tunteel,llsestä prhumattakaan. Tavoltteeksi- sopist seIlal§ea laltoskokous
käytåinnöu luomlnen jossa päätökset tehtälslin tod,ella- kollektllvlsesti.
lahdoksi volsi nyös nalnlostl

BPIIII? kyslmys yletsestä

Ja
yhtälälsestä äiinlolkeudestä.
Mltä thmeen d.emokfatiaa se
sellainen on Jossa 1/, äänestä-

Jistä valltsee \Ofi eduetaJlsta
kuten nykylsessä k1lnt1öhäIllnnossa professoreille on sootu. Professorin ouj"naispaino
oplskeli jaan vemattaessa orr

yIl

kertainea. HulkeaeL.
ultkä ovat ne
oplekelijaa puutteet jotka €stävät håintä osalllstrrmaan pää100

Kys).npähåin vaan,

töksentekoon tasavertalsenä
pov

?

