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G,o,nqq( st us bq nsq n e j a
Päätln reportoicla IIDKn Ja kirjalllsuucl,enoplskeliJolden alne-
Järi estön rEsriAn yhtelsestä teatterimatkasta, Joka tetrtlln
huhtikuun alussa kohteena Vaasan kaupunginteatterin rRikos
ja rangaistusfr ä Ia Dostojevski. ja Räikkä.
I'iatka1la tekemåinl lmpressiomulstiinpanot sotkeutuivat nustlkka-
soppaån ia katosivat, §alomaan $iarjan (rg$uÅa kulttuurlvastaava,
jolle kiLtos matkaj€iri estelylstä) ottamat kuvat olivatkln
värikuvia o o r . , elkåi, tästä tul]utkaan Åstasaxan gonu o-keväiän
hulppuJuttua.
Jotensakln tällalsta Ja nukavaa, reissussa kultenkin o1i...

TRE - PARKA}{O - KUR]KJ.{A -
LAIHIA - VAA,SA

Vanhan klrkon edusta kellotti
i 1 tapä1väauringcs sa suunnl stae s-sani raskasta eväslauki<uanl kantaenkohti Paunun i(ullervo-bussia,
jonka oli määrä stirtää olemuksemme
Vaasaan taLdenautintojen parlin.
Ohit taessanl Salvador-keräaJat
tajusin kuinica hassulta tunlurikaan
1ähteä ktrkkaassa kevätsäässäteatteriln, jonne yleensä mennäänta1vella tuiskussa ja ptmeäseä.

Listasta tarklstetaan kalkkleni Imoi t tau t u;äi o;; -iäänääiä"'jä"
matkaan. r ja yö häviäääää. Lr lauLaajoku pinnalle pyrktvä; onneksitoiselta kanavalta löytyy lasten_radio, jossa muumlperltä- p"i;""*taa alkaneensa pitåa enemmän se}_lalslsta tytöistä, joiIla el ofåhiuksia kuin sellalÄista ;olliaoll.
Tuskin ollaan yIöjärven puole1lakun enslnmälset aikavat evei.stellä,
P::lll"i", banaan"lr, voltuipiel'
oanaane ja , ba. . yäk. Hakalan '
Juha aloittaa sarjan kauhukuvauk_sia banaanei sta ja ni-iden vaiku _tuksista, t<ukin. Åäestää kyttyjen_sä mukaan.

Vaasa 2OZ. Ann-tka kertoo ratsastus_koulusta ja rockradio rayträe 
-;iä_

puolelLani. Juttelemme ni:-ta äaita,
$arja kerää rahoJa, yritän virii_täytyä teattrritunneimiinr rrlti1öydän i t seni kad.ehtimasfa riiäi_flf13to1ta, joita Liisa ammentaapöydänalaisesta kotilelpomosta.
!ksj. ja toinen of taa etl onet .§tttonr' onkin Jalasjärven kahvi_
f*Itl__-.J_?n"? jä1keän r"natka suJuuf,aas Kevyenmln r Buaet,..UotrBlt yfiaväheneviä mäkiä, kelIo tulee iro_11 seltsemän ja'ru"int o alkaalaskea.
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RIKCS

Teatteri on vaatLmattoman näkö1-
nen r"akennus halpahallin I r[8tt6_lilkkeen ja nakkiklskan i,.efissä.
Etelsaulasera tuntuu than elokuva-teatterlltal kalkkl on hyvin pel-
llgtettyär €i turhla kruusailuSa.
fstumme L1lsan kanssa halstele-
massa ilmaa toisten ravatessa
varttltunnin verran Iählkortte-
lei ssa.
Rlvl B paikka IAB. Huomaan istu-vani Vaasan Höyrymyllyn tuolilla
keski--lkäisten sankkoJen goukko-
jen ympäröimänä. Mustanpuhuva
lavastus näyttää mi-elenklintoi-
selta ja osoittautuu pian varstn
hyvin toimivaksi. Raskolnlkovin
raskaat syyllisyydentunnot tem-
paavat pyörteislinsä Ja ennakko-
arvlolstani huollmatta näytelmää
on aika helppo seurata valkka ei
ollsikaan itse teosta lukenut.

Otkealta tuleva kirhas oranssi
valo häirltsee julmetustl keskLt-
tymistä ia kuiterr,,lr .. teatteri
on vain teatteria, Aika raskasta
täIIä kertaa,

VÄLIATKA

Väliaja11a pieni kahvlo täyt.tyy
puheensorinasta ja kahvlnhöyrytstä.
Plstelemme Aultn kanssa poskeemme
paakelsia, rahvaanomaista. Juha
on tyytyväinen näkeinäänsä: alku-
puoli klteytti hyvln laajan fomåå-
nin keskeislä kohtia. Monien mie-
lestä meno on kuitenkin vähän
vai sua .

Vessassa kaksi i-kä-nalsta
polttelevat punalsta norttia.
Parasta y}lä, kul.tairo ri.t ja , ko-
vat pernanentit. §einäIlä pelll
tolstaa väsyneen hymynl. Valhdan
Tiklaksen tuoliln lähemmäksi näyt-
tämöä Ja valkutelma on heti påreil-
pt. Pienten kahinoitten Jälkeen
katsomo hllJenee.

JA RANGAISTUS

VältaJan jrilireen nousevat esityk-
sen hulppuhetket. Pääosaa eslttä-
vä Khilström tuntuu vain päätä
pidemmältä muuta, suoritus erott
tuu liikaa.
Esitys kääntyy lopui1leen, tunnen
ltseni taas ulkopuoliseksi tark-
kallijaksi, nenä vuotaa ja kaikki
Iässäh tää. Loppurat iraisut käänt;r-
vät liian lyhyen petauksen pohjal-
ta, kokonal.ruus keik;ruu klik}<eräs-
ti kuln tapahtumien melskeessä
lattialle puConnut muovlnen hau-
ta;iai spai sti.
Ja kalkkt on ohitee, yhtäkkiä.
Aplode ja, valot syttyvät , kaikkl
aloittavat kiirehtimlsen kuka
tnlnnekin. Kaikkl on j o ku lut et tu .Portalta laskeutuessant mietln
oliko vika minussa vai näyte1mäs-
§ä. Jonaln muuna pälvänei, tä.män
kalken voisi kokea ihan tolsin.
Ulko-ovella vllleys tunkee väki-
sin paidan al1e.
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VAASA - TAMPERE

Takaisln 1ähtö viivästyy epäse1-
vyyksien takia, ovatko t<aiiit<i ngtvarmastl mukanal
Väsähtänyttä tunnelmaa kohottaa
kumrnastl evälden eslinotto ja
banaani juttukiellon julistaml-
nen. Keskustelu aaltoilee alhees_ta toiseen päämäiirättömästl,
näytelmästä puhutaan valn våhän.
Joku keksli bussin videolaitteetja plan saamme eteemrne vldeo-
viihdet tä italialais-arnerikka-
laisena yhteistyönä.

Tajunta.on ihan turta. yritän
nukirua. Ulkona pelkkää pimeyttä,elkä palkoil-la rnitään märk:.tystå.
1 20 kllome bri,:j" jäIJeIlä, mi"iini<äsiohjelma,ssa oltutta ajatusta.

rffhmlnen on salalsuu§. Jos koko
elämäsi ajan ratkot tuota salai_suutta, ä1ä sano käyttäneesi ai_kaa hukkaan. i*linä syvun"yn tuo-hon salaisuuteen, sillä haluanoIIa thminen. rr

Useimmat nukkuvat sikeästi, me
r.vhdyrnme ptente rr kuntlen nåkki_ntsjärjestyksen pohdrntaan.

Kärslväll.isyys on melltein loous_
sä r samoln istumali-hakset. jjussi
ponppii pitkln mukulaklvistä
loppusuoraa. Keskustori: hajaan_
numme unenpöpneröisln,:j., nähdään
maanantalna. Ehkä sittrin pysty),
Jotain jo sanomaankln.

matkassa oli memu

(]^-r"ng-S

örr" MUukrn

8,5,
ffi
el-cÅ DLM A*ilo.-^-
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fnsi syksynä opiskelijoiden
palatessa hyvin ansaitulta ( ?)
kesälomaJtaan, on taitoksel-
lemrne ilmestynyt uusi valIan-
pitäjä - kauankaivattu apu-
laisprofessori. Häntä olisi
j o pitkään tarvittu helpotta-
maan professorimme ja myös
muiden opettaj ien työtaakkaa.
Apulaisprofessorin merkitys
laitoksellemme tulee olemaan
suuri väIittömästi ensi
syksynä alkavia tehtäviä ovat
rnrn. yhteiskuntatieteel lisen
tutkimuksen metodologiasta
Iuennoiminen ottaen huo_
mi oonrt epämääräi s enrt ilki r j as to-
näkökuLman,j - sekä A 16:n
kirjatentin vastaanottaminen.
Lisäksi lhäneIIe langennes
opiskelijoiden ohjausta yffi.
puuhaa.

zl

a)aa

Apulaisprofessuuria haki määrä-
päivään mennessä nelj ä henki-
1öä: Pertti Vakkari, Tuula
Laaksovirta, Irma Holopainen
ja 0iIi Kokkonen. Heistä
kolnre ensimmäistä oli haluk-
kai ta ottamaan vastaan myös
vs. apulaisprofessuurin.

HAKIJOISTA

Pertti Uakkari on syntynyt
Helsingissä 1949. yo-tut_
kinnon hän läpäisi 1969.
Sitä seurasivat nopeaan
tahtiin HuK:n (Hefsingin
yliopisto, ?Z), yK:n
(fav, ?S) j. lisensiaat,in
( f 

"l, , T9) tutkinnot. Väi tös-
kirjakin on kuuLBrnillä työn

7t/tE77H/4ttr ,fE l///i,tE/Å/!

4/{,f*{#ar
fattrAt ii/i-
tVA4!
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a11a. Apuraho ja, luottarnus-
toimia ja tieteellisiä artik-
keleita on melkoinen määrä.
Tutkint,oihinsa Pertti on suo-
rittanut ainakin cum Iaude-
arvosanan teoreettisessa fi 1o-
so fiassa sekä approbaturit
tilastotieteessä ja sosiolo-
giassär

TuuIa Laak sovi rta on valmis-
tunut valtiotieteen kandidää-
tiksi Helsingissä 19?1 ja
yhteiskuntatieteen lisensiää-
tiksi Tampereel la 1979 .

Lisäksi häne1Iä on koti- ja
ulkomaista tieteellistä täy-
dennyskoulutusta; väitös-
kirja on valmisteilla. f,uI-
kaisuja on 10 tieteellistä
artikkelia ja yksi oppikirja.
Luottamustoimia on palj on.
A rvosanoja Tuula on suorit-
tanut seuraavasti: sosio-
logiassa laudaturinr sosiaali-
osykologiassa cum lauden
sekä sosiaalipolitiikassa,
tilastotieteessä ja aikuis-
kasvatuksessa approbaturin.

Irma Holopainen on tiedotus-
oFin laitoksella assistent-
tina. Toisin kuin mui IIa ha-
kijoilla hänellä ei ole rnuo-
dollisia opintoja kirjasto-
tieteestär väikka muista
aineista si tten sitäkin
enemmän: Iaudaturit tiecio_
tusopissa ja valtio-opissa,
cum laude sosiaalipsykologiassa
ja psykologiassa sekä appro-
batur sosiaalipolitiikassa
ja tilastotieteessä. Lehti_
artikkelei tar opetuskokBmusta
yms. taustaa 1öytyy.

Ksl4^[YlÅD.Fgu- \f,]
SELLE, PÄTSY (IEL. }f'IUT.{ : EEON
LETfl NABII t/\J_ ,_- ^.. - |

VAUTAN, MUITÅ VAITI.
0L0vEwÖtLlsuuTENt
ESTAa* MINUA

TUNTEMASTÅ
[E[a?§N...

ruutt{AAl{ÅN,,. fitrN
ON VAABAUINEN I
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Näin opiskelijan näkökulmasta
apulai s pro f essorikandi daatei 1la
on siis selvästi meriittejä.
Eri asia oor riittävätkö ne

vielä viran saantiin. Yhteis-
kuntatieteellisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto on yleensä
vaatinut jo dosentin virkaan
hakevalta vähintään kak si
väitöskirjatasoista tutkimusta.
Niin siis käytännössä, vaikka
tällaista uaatimusta ei ole
kirjattu. Todennäköistä siis
onr että kaikki hakijat tode-
taan epäpäteviksija pahimmassa

tapauksessa vi rantäyttö k estää
vuosiar minkä ajan tehtäviä
hoitaisi vs. apulaisprofessori.

0piskelijat ovat omasta puoles-
taan kehitelleet omia "epäviral-
lisiarf apulaisprofessorille
asetettavia vaatimuksiaan.
Irlitenkään väheksymättä humanis-
min roolia nyky-yhteiskunnassa
katsomme, että valittavalla
henkilö11ä tulisi olla vankka
yhteiskuntati eteellinen taust,a,
tämä jo siksi, että hänellä
olisi kykyä pitää BIIr. metodolo-

gian luento kunnoIIa. TietLy
määrä pedagogisia kykyjä ja
yhteistyötaipumuksia on myös

eduksi. Hankalaaha'n näitll
ominaisuuksia on mitatå...

Kuten jo edellä mainitsinr vEli_
kuttaa siltä, että ketään hakijaa
ei heti katsota virkaan päteväksi.
0n siis tyydyttävä siihen, että
arvioidaan kenei.lä hakijoista
olisi tä1Iä hetkellä parhaat
mahdollisuudet hoitaa apulais_
prCIfessuuria viransijaisena.
Hakupapereita tutkimalla ja
pi täen mi ei. easä omat vaatimuk_
sernme päädyimme objektiivisesti
( t) siihen tulokseen e että
tuemme TuuIa Laaksovirran valin-
taa. Toivommee Bttä tässä
nimitysasiassa järki voittaa
tunteen a sen näyttää aika.

PIIN[ SUOSruru,
MUTTO EN OMdS.

J. tl
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Tunnetusti Asiasana liikkuu ai,na asialinjalla, tai sen vieressä.
Vappunumaromme kunniaksi toimitus on pitkällisten kuppilaneuvotte-
Iujen iäIkeen päättänyt tinkiä armottoman tieteellisestä tinjastaan
pii run vi ihteen suuntaan. rylutta vain tämän k erräo.

VA.PPU-UDTLI{IA

Kari tlorannalta saamiemmg tietojen mukaan tämän vapun ykkös-
hitti on Attack-yhtyeen supa hela natten, supa hela dan.

Kiriastotieteen ja inflormatiikan laitos varoittaa opiskelijoita
liiallisesta porejuomien nauttimisesta vappuna. Jos kaikesta
huolimatta silmj.ssänne alkaa vilistää pikku-okkoja on parasta

Isoisten mallin mukaan:
Asiasanan vapputyttö.
Soraäänien hilj entämiseksi
konsultoidaan p. Uakkarin
kanssa vappupoikaoikeuksista.

:/$t»pilvlruE ?

r lähetäjg.uluposti
utK-ornaille

ajoissa

ottaa pikalsesti yhteyttä yrHS:n kirjastoon.
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Jos aiot vappuna ulkoilmajuhliin, narssiller yo-talon vappu-
lounaaLle, muistathan pukeutu:nisen: pelkkä kellastunut
tutenttibaskeri ei rlltä viehätysvoimasl takeeksl. Vlhjeeksi
kerrottakoon, että päätoimlttaja-fri.isalla on polvisukat j a
uudet kllltonahkakengät jaloisua. Iviuut voivat valj.ta årrelsi sta.

nVol hys, hys, älkää nyt vlitslkö
vappujuhlaa. rl

tulla pilaaraaan rneidåtn
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