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Pääkirjoitus
Katsoin hiljattain elokuvan Ken Park
(varoitus: sisältää väkivaltaa ja suoranaista
pornograafiaa), joka “käsittelee lasten ja vanhempien välisiä suhteita”, kauniisti muotoiltuna. Lopputekstien aikaan soi The Shaggs
-yhtyeen Who Are Parents? -kappale, josta en
tiennyt mitään etukäteen. Karun rytmihäiriöinen soitto ja hiomaton, lapsimainen laulu
sai tulkitsemaan sanat (“Who are parents?
Parents are the ones who really care. Who are
parents? Parents are the ones who are always
there.”) tylyn ironisesti elokuvan teemaan
sopien. Ajattelin, että tämä on varmaan jokin
hyvinkin tunnettu anarkistinen lo-fi-mikä-lie
bändi 70-80-luvulta - enhän minä popmusiikin historiasta paljoa tiedä.

massa ja ohjailemassa. Tai onko paino sanalla
“do” merkki avoimesta epävarmuudesta vanhempien huolenpitoa kohtaan: “Parents DO
understand, parents DO care.” Hypnoottisesti soljuva musiikki ja sanat eivät päästäneet otteestaan. Tähän ei pelkkä kapinallinen
ironia riittäisi.

No, bändin tarina osoittautui paljon ihmeellisemmäksi ja sen myötä elokuvan biisivalinta mielenkiintoisemmaksi, sillä bändin
“huonous” ja biisin sanoma ovat ainakin
näennäisesti aitoja. Yhtye koostuu kolmesta
teini-ikäisestä Wigginin siskosta, jotka isä
pakotti soittamaan ja esiintymään, koska
hänen äitinsä oli saanut kädestä ennustuksen, että pojan tyttäret muodostavat suositun
popyhtyeen. Kaksi muuta ennustusta olivat
ilmeisesti jo toteutuneet, joten pakko kai sitä
oli vähän avittaa kohtaloa. Varsinaista suosiota The Shaggs ei kuitenkaan saavuttanut ja
bändi hajosikin heti isän kuoltua 1975. Ilmeisesti tytöt eivät itse olleet kovin innostuneita
soittamisesta.

TL;DR: Ken Parkissa on varmasti elokuvahistorian onnistunein loppumusiikin valinta, ja
minulla on ehkä taipumuksia pakkomielteiseen toimintaan.

Elokuvan jälkeen olen kuunnellut loppumusiikin monta kymmentä kertaa ja mietiskellyt
onko mikä nyanssi milloinkin tulkittavissa
tuskastumiseksi isään, joka on aina vahti-

Ensi syksyn ensimmäisessä numerossa
on sitten varmasti asiaakin. Juttua tulee
ainakin Laurin afrikankokemuksista,
Demolasta, uusista fukseista ja jostakin jo
valamistuneesta indexiläisestä.

Olli
PS: Tämä pääkirjoitus taitaakin ensi aukeaman ainejärjestökuulumisten ohella olla
tämän numeron ainoa vähänkään asiapitoinen juttu. Ei tästä nyt mitään Kampiakselin tyylistä ReVa-tykitystä tullut, mutta
jonkinlainen vappunumero kuitenkin.
Suositellaan nautittavaksi siman ja/tai kaktusliköörin kanssa!
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Pj-palsta
Vappu lähestyy ja sen kyllä huomaa. Minä itse ja ainejärjestömme olemme jo varsin keväisissä tunnelmissa näin lukuvuoden lähestyessä loppuaan. Seuraava paljastanee kaiken.
” Vo i d a a n k o
jättää
tää
indexin viralliseksi vappu-

kuviosammunta sit piknikillä” ”Ja kuviosammunta EHDOTTOMASTI!”
”Mulla oli ollu 5 min haalarit päällä tälle
keväälle niin joku yliopiston henkilökuntaan
kuuluva tuli sanomaan etten saa miestä kun
mulla on kaksiväriset haalarit Näyttää siis
että oisin vaihtanut lahjetta...”
”Indexin pitää apinoida enemmän nois kekkereis et kaikki tietää ketä me ollaan.”
”Nyt pääsee viettämään vappua vesilinjalla.”
”Hei onhan tänne oikeesti tulossa joku joka
osaa oikeesti tehä niitä munkkeja???”
”Mä otan kaktusliköörin mukaan kiltikselle
ja kaikki jotka tulee sinne saa siitä kahviinsa
halutessaan. Tai vaikka ei haluiskaan.”

langaksi?”
”Saastaisilla vaatteilla Vappuun!”
”Huomisesta taitaa tulla tipattoman kevään
jännin päivä.”
”Vähä ois kyl komeeta palju möntillä.”
”Yksinäisen miehen juna on tylsä, ihan vain
tiedoksi.”
”Olis muuten ollu aika hienoo pitää skypekokous niin kaikki näkis ,että oon ilman housuja. Vaikka kaikki tais kyl jo arvaa.”
”Yhyy, mitä juomaa suosittelette huomiselle
flunssan karkotukseen?” ”Raki/absinth, tuttuun index tyyliin.”
”Aina kun sä luet sitä Herätkää!, se saa mun
Vartiotornin repeemään.”
”Heheheeeeehohoooo, hyvät koppipileet oli
xD!”
”Mun sängyssä on rusinoita?”
”Olisko Wasserbus?” ”Se vois olla. Ja

Tämä vappuisa kollaasi on koottu Indexin ”virallisesta” vappulangasta sosiaalisen
median ihmeellisessä maailmassa. Toivotan kaikille erittäin railakasta ja virkistävää
vappua! Syksyllä palataan taas kuvioihin!
Vapputerveisin, Pj-Lauri
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Index: menossa...
Disney-sitsien iloista
pukuloistoa...

Z

...ja todellisuus.

Z

Indexin kevätkokouksen jatkoilla pistettiin ranttaliksi pj-Laurin kellarissa.

Mönttipiknikillä palkittiin eniten fuksipisteitä
kerännyt Marjut Perälä vuoden fuksina. Tässä
pj ojentaa voittajalle kiertopalkintona toimivaa uniikkia kypärää. Kuva: Mikko Rantanen.

_

...ja tulossa:
 Kevätlaitumille-bileet Kaarlessa 15.5.
 Kesä! Summer is coming.
 Perseily jatkuu syksyllä ainakin fuksien sisäänajamisella perinteisin menoin...
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na
Vappu kuva

9

Humanistinen kilta lakittaa vappuna perinteisesti Frans
Mikael Franzénin patsaan Tuomiokirkon eteisessä puistossa. Irrelevanssin toimitus pohdiskeli mitä muita patsaita ja veistoksia Oulussa voisi lakittaa ja miten.

Mannerheimin
puistossa
sijaitsevan
Vapaudenpatsaan voisi
lakittaa Tom of Finlandin lanseeraamalla
antisemitistisellä
natsikotkalakilla.
Samalla
May
Daystä
tulee Gay Day!

Toripolliisi-patsas
on haastavampi lakitettava, sillä kun on
hattu jo omasta takaa.
Todellinen
teekkarilakitus
olisikin
valaa
polliisille
toinen samanlainen!

7

Mikä sopisi paremmin yliopiston pihalla olevan pallon
päälle kuin valtava vappuinen ilmapallokikkeli.

Voi ei! Nyt alkoi janottaa, mutta kiljusaavin letku on mennyt solmuun bensaletkun ja mahanhuuhteluletkun kanssa! Selvitä sekasotku ja ratkaise, että mikä
letkuista vie kiljusaaviin.
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IRRELEVANTTI HAALARIOPAS
Tässä kaikille Irrelevanssin lukijoille hyödyllinen apuväline eri opiskelijaryhmien tunnistamiseksi! Ota mukaan vaikkapa vappupiknikille ja ryhdy bongaamaan!
Teekkari

Ylkkärin toimittaja

Finanssi (4 keskiarvon opiskelijat)

Finanssi (5 keskiarvon opiskelijat)
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Ydinfysiikka
Eläintiede

Index Siikajoella

Blanko

Gieku

Germaaninen filologia

jatkuu seuraavalla sivulla
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Arkkitehtikilta

Kasvitiede

Valenssi

Tiima

Perussuomalainen
opiskelija

Lastarit

Australialainen
vaihto-oppilas
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VAPPUNIKSINURKKAUS!!!!!!!!111½
ILMESTYY VAIN TÄMÄN KERRAN!!!
Koska tämä numero on Relevanssin paha kaksonen, ei viimeistä nurkkausta
tällä kertaa ole pyhitetty Paulan ja Minnan ja Minnan ja Paulan ruokanikseille
vaan toimitus on itse kerännyt loppuhuipennukseksi vappuniksejä!!
Kuinka juoda olutta pitkään humaltumatta
Panimoyrittäjä Jim Koch kertoo Esquire-lehdessä niksinsä miten jaksaa olutfestivaaleilla
maistella ilman pahempaa juopumista. Hän syö teelusikallisen kuivahiivaa jogurttiin
sekoitettuna. Hiivassa oleva
entsyymi pilkkoo alkoholia jo
vatsassa, ennen kuin se pääsee
vereen. Ja jos käy kuten viereisessä piirroksessa ja paisut kuin
pullataikina, niin onpahan
munkintekoainekset valmiina!
Kätevä vappunaamari

Niksi opiskelunsa jo päättäneille!

Jos kaipaat vappunaamaria, mutta
pilailupuodit ovat jo sulkeneet ovensa
vapuksi, ei hätää! Voit repiä Ben Zyskowiczin (nimi tarkistettu) kasvojen
tunnistettavimmat piirteet ja kiinnittää ne naamariksi, kuten eräs vappuun
liittyvä näyttelijä alla olevassa kuvassa.

Olemme Irrelevanssin toimituksessa ottaneet
huomioon myös te, jotka ette enää juhli opiskelijan vappua vaan olette jo oppivelvollisuutenne
suorittaneet. Olette varmasti pohtineet mitä
tehdä turhaksi käyneillä opiskelijahaalareillanne?
Tässä kätevä ohjeistus siihen, kuinka tehdä haalarista tehokas hirttosilmukka, jolla voi päättää päivänsä kun ei ole enää mitään elämää ja huomaa
ettei kirjallisuuden ja elokuvatutkimuksen opinnoilla kumma kyllä elätä itseään.
1) Väännä haalarisi köydeksi ja tee siitä lenkki,
jonka toinen pää on lyhyempi kuin toinen.
2) Tee lyhyemmällä päällä toinen lenkki ja kierrä
lyhyempää päätä pidemmän ympäri niin monta
kertaa kuin haluat, yleensä kahdeksan.
3) Ollessasi tyytyväinen kierrosten määrään vedä
lyhyempi pää kierrosten päässä olevasta pienestä
lenkistä ja kiristä solmu. (lähde: PartioWiki.)
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HUMANISTINEN KILTA
“46 vuotta imuri... messissä?”

OTiT on paras ja eccu :D:D:D

