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Pääkirjoitus
Arvoisat kuuset ja männynkävyt, Indexin
pikkujouluhumu saattoi vaikuttaa päätökseen siitä, ketkä olisivat vastuussa Relevanssin tekemisestä vuonna 2015.
Saattoi.
Se saattoi johtaa tietynlaiseen aikajatkumoon, jossa lehti muuttui feminatsi-propagandaa levittäväksi julkaisuksi, ja jonka
päällimmäinen tarkoitus on aivopestä Informaatiotutkimuksen opiskelijat huonoilla
fonttiratkaisuilla, poneilla sekä glitterillä.
Saattoi.
Mutta ei huolta.

Lupaan hallita Relevanssi-diktatuurimme
aikana hellästi ja kuiskutellen yhdessä päätoimittajan, Eetu Karjalaisen kanssa, muutamia värikkäisiä ratkaisuja lukuunottamatta.
Odotan innolla sitä päivää, jolloin lehtemme
saavuttaa kolmannen tason JuFo-luokituksessa, sekä helvetin jäätymistä.
Marleena Maliniemi

oh coffee y u so funny
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PJ-palsta
jäseniltämme. Millaista toimintaa sinä haluaisit
Indexin järjestävän? Käy sujauttamassa kiltahuoneen palautelaatikkoon lappunen tai laita viestiä
sähköisen palautelomakkeen kautta.
Index tulee näkymään ja kuulumaan tänä vuonna
muutenkin enemmän. Viestintää on jo alkuvuodesta lisätty tarkoituksella ja lisää on tulossa.
Näkyvyyttä tulevat lisäämään Indexin uusi maskotti Herra Suomuinen ja lippukilpailun jälkeen
toteutettava Indexin uusi lippu.
Paljon on siis ideoita ja energiaa. Tästä vuodesta
tulee näin hienon hallituksen kanssa ihan huippu,
sen tuntee!
Tervehdys kaikki indexiläiset ja indexiläisten
ystävät. Uusi vuosi on koittanut ja se on tuomassa
mukanaan paljon muutoksia. On ollut äärimmäisen hienoa ja älyttömän jännittävää tarttua
puikkoihin uutena puheenjohtajana. Tänä vuonna
Index haluaa tulla lähemmäksi kaikkia jäseniään.
Suunnitteilla on jo paljon aktiviteetteja kotimaan
ekskursioista yhteistyöhön muiden ainejärjestöjen
kanssa. Kaipaamme kuitenkin palautetta kaikilta

Loppusanoiksi, jos olo tuntuu joskus vähän
nuupahtaneelle, muista oravien opetus: “A squirrel
is just a rat with a cuter outfit!” (Parker, Sarah
Jessica). Eli siis ykköset ylle ja vauhdilla kohti uutta
ja jännittävää vuotta.
Innostunein terveisin,
Jenni
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Index menossa...
School Rocksissa esiintyi Supah
Butterfly. Kuvassa Larry Rum (vas.),
Vilhelmiina ja Nina Jackson. Kuva:
Sam Taylor

"

§

Vedä! Vedä! Vedä! Laskiaisriehassa
köyttä vetämässä Olli Salmi (oik.).
Kuva: Mari Laiho

...ja tulossa

Palautepäivien jatkoilla Pelixirissä
keiloja kaatamassa Olli (vas.) ja
Jenni. Kuva: Eetu Karjalainen

Indexin hallituksen
kevätkokous
pidetään 10.4. Man
nenkatu 1:n
saunatiloissa. Tark
empi kellonaika
selviää myöhemm
in. Hallituksen koko
ukset ovat avoimia
kaikille
Indexin jäsenille, jo
ten päätöksentekoa
saa ja kannattaa tu
lla seuraamaan.

55

The Daily Index
Indexin järjestämä lippukilpailu poiki
uuden lipun ainejärjestölle
1
2
Index ry päätti viime vuoden loppupuolella korvata vanhan Indexin
lipulla jollakin uudella, raikkaalla
lippukuosilla, joten siksipä ainejärjestö
järjesti yleisen lipunsuunnittelukilpailun. Kilpailuaikaa oli tammikuun
loppuun asti. Kilpailun voitti Sini
Katves (numero 1). Jaetulla toisella
sijalla patsastelivat Minna Pätsin ja
Pavel Podenkovin lippu (numero 2)
sekä Kalle Lapinojan ehdotus (numero
3). Lipun lopullista ulkoasua tullaan
vielä viilaamaan.

Vesa Suomuinen
Indexin uusi maskotti
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13. helmikuuta julkistettiin
Indexin uusi maskotti. Kyseessä
on kaksimetrinen täytetty hauki,
joka kastettiin Vesa Suomuiseksi.
Maskotin julkistamistilaisuutta
kiltahuoneella oli seuraamassa
arvovaltaisia vieraita myös
muista ainejärjestöistä.

Uudeksi sosiaalipoliittiseksi
vastaavaksi valittu Esko Nousiainen
Indexin hallituksessa jaettiin salkut
uudelleen, kun sosiaalipoliittinen
vastaava ja projektivastaava Mikko
Rantanen erosi sosiaalipoliittisen
vastaavan virastaan. Uudeksi sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi valittiin Esko
Nousiainen. Rantanen jatkaa vastedes
Indexin projektivastaavana.

Palautepäivät
Perinteiset palautepäivät järjestettiin 13. helmikuuta klo
12.30-14.30 luokassa HU111.
Paikalla ruodittiin palautetta
syyslukukauden opetuksesta.
Tämän jälkeen Vesa Suominen
esitteli uuden, vuodet 2015-2016
kattavan opetussuunnitelman.
Heidi Enwald kertoi asiaa harjoittelupaikoista sekä -tuista.
Ohjelmiston lopuksi Olli Salmi
esitti opiskelijoiden kuulumisia.
Tapahtumassa oli mehu- ja
hedelmätarjoilu.
Palautepäivien jälkeen klo
16.30-17.30 järjestettiin yhtälailla perinteiset keilailujatkot
Alppilan Pelixirissä.
Teksti: Eetu Karjalainen
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Indexin uusi maskotti!
13. helmikuuta paljastettiin Indexin uusi maskotti

Posti-Pate on tuonnut paketin kiltahuoneelle. Indexin
puheenjohtaja Jenni (kesk.) odottaa malttamattomana
h-hetkeä, jolloin paketti avataan ja Indexin uusi maskotti
vedetään

Indexin uusi masko
tti kiinnostaa myös
muiden ainejärjestö
jen edustajia. Kuvas
sa
Suman Antti Koivusaa
ri (takana). Etualalla
Indexin emäntä
Lauri.
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Suomuinen joutuu heti
riepoteltavaksi.
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Suomuinen saa kuitenkin osakseen myös hellyydenosoituksia. Kalaa silittelemässä Silja (vas.), Olli ja Lauri (jota ei
tosin kiinnosta kalan silittely).
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Mikko, Marleena, Eetu, Jenni,
Indexin hallituslaisia Vesa Suomuisen kanssa: Silja (vas.),
inen.
Suomu
Vesa
a
etualall
ja
Marjut
Lauri,
Olli,
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Kuvat: Miika Tapaninen

Mutta pari sanaa työttömyydestä ja työnhausta tähän väliin. Viime keväänä kun valmistui työttömäksi maisteriksi, ei tulevaisuus tai
työnsaantimahdollisuudet näyttäneet kovinkaan hehkeiltä. Valtakunnallisesti avoimia
työpaikkoja oli auki vain vähän, ja näihin
hakijoita usein monia kymmeniä. Vastavalmistuneena oli hankala kamppailla paikasta
vuosien työkokemuksen omaavia vastaan.
Ja jos olisi halunnut jäädä asumaan Ouluun,
oli todellisuus vielä hieman karumpi, oman
alan töitä ei vain ole. Kaikkeen mahdolliseen
informaatioalan työhön kun haki, siunautui
kuitenkin työhaastatteluja ympäri Suomen.
Puolen vuoden aikana eteläisin haastattelu
oli Helsingissä, itäisin Ilomantsissa ja pohjoisin Inarissa.

Tuoreen Sievin
kunnankirjaston
johtajan terveiset
ihanille indexläisille

Monenlaiset haastattelut opettivat osaltaan
paljon ja lopulta työnsaanti natsasi. Jos
jotain työnhakuprosesseista oppi, niin sen,
että kannattaa hakea mitä vaan, mistä vaan.
Paikalleen ei kannata jäädä ihmettelemään.
Eipä olisi vielä pari kuukautta sitten uskonut,
että kohta olen Sievin kunnan kirjastonjohtaja. Elämä on outoa.
Kävipä niin hassusti tälle yhdelle vastavalmistuneelle Indexin miehelle, että sai
vakituisen työpaikan pikkukunnan kirjastonjohtajana. Koitti muutto Sieviin, tuohon
noin 5000 asukkaan kengistä tunnettuun
Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa sijaitsevaan
maalaiskuntaan. Vajaan kuuden vuoden
Oulussa opiskelun ja puolen vuoden työttömyyden jälkeen työelämään astuminen oli
pienoinen järkytys. Leppoisa ja rappiollinen
Oulun opiskeluelämä muuttui keskiluokkaiseksi maaseutuelämäksi työvelvoitteineen.
Yhtäkkiä vastuunani oli kunnan kirjastotoimi ja esimiehenä olo. Kaikki tuntui
uudelta, ihmeelliseltä ja hieman kauhistuttavalta.

Ensimmäisinä työpäivinä oli hieman eksynyt
olo, tuntui että opiskelut ja aiemmat työsuhteet eivät olleet valmistaneet tällaiseen
toimeen kovinkaan hyvin. Kun eläkkeelle
jäänyt kirjastonjohtaja lateli ensimmäisenä
työpäivänäni kaiken mahdollisen eteeni, oli
pää hiukkasen täynnä ja suu ammollaan.
Kirjan lainaaminen ja tiedonhaku kyllä
onnistui, mutta talousasiat ja esimiestyö
olivat ihan uutta. Asioita tutkaillessa ja
hommiin tutustuessa huomasi kuitenkin,
että kyllähän tästä selviää. Työ on jatkuvaa
oppimista ja kehittymistä. Opiskelut ja opiskeluaikaiset työsuhteet olivat antaneet tietoja osaamispohjaa, jota pystyy hyödyntämään
kirjastonjohtajan työtä opetellessa.
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Onneksi apunani ja tukenani ovat myös
kokeneet Sievin kirjaston kirjastotädit,
ei vastavalmistunut johtajaksi ilmestynyt
pojankloppi selviä ilman kirjastotätien
turvaa. Kirjastonjohtajan työ ei ole ehkä
yksinkertaisin tai helpoin ensimmäinen
oikea työpaikka, mutta ainakaan työ ei käy
heti tylsäksi. Pikkukirjasto on myös melko
ihanteellinen työpaikka, kirjastonjohtaja voi
tehdä kaikkea mahdollista. Johtotehtävät
eivät vie kaikkea työaikaa, asiakaspalvelu
ja muu kirjastotyö on sopivaa vastapainoa
budjettien kanssa painimiselle.
Olihan se vaan työnsaanti melko dramaattinen elämänmuutos. On kiva että on töitä
ja hiukkasen rahaakin, mutta Oulu-elämää
on kaihoisasti ikävä. Kaipaan mulukkuja
Indexin miehiä, kauheita ja kauniita Indexin
naisia, kebabmajoneesipizzoja, Oulun baareja, housuttomuutta, Puokkarin huudeja,
yliopiston käytäviä ja opiskelijabileitä.
Elämän paras aika on ohi ja nyt täytyy vaan
sinnitellä. Ainakin työuran alku on kohdillaan, johtajana on hyvä aloittaa. Katsotaan
mistä löydän itseni kymmenen vuoden
päästä.
Tsiikaillaan,
Taneli Kolppanen

Kaukana jossain on Olympos-vuori, jossa Indexin kymmenen jumalaa
perseilevät. Katso, miten he tulevat tänä hallitusvuonna vaikuttamaan
Indexin kuolevaisten elämään.
Jenni Kemppinen, ylijumalatar ja ukkosen jumalatar
(puheenjohtaja)
Jenni on Indexin ylijumalatar ja ukkosen valtiatar. Hän viettelee
kuolevaisia (kuten tiimalaisia) usein eläimen hahmossa. Vaikka
Jenni on lämmin ja tyyni, on odotettavissa silti synkkää ja epävakaista, salamoiden välkettä ja ukkosen jylinää. Kesken hallitusvuoden hän päättää räjäyttää tahdonvoimallaan
Olympos-vuoren* kesken rauhallisten kiltiskahvien.
Olli Salmi, ylijumalan puoliso ja avioliiton jumala
(varapuheenjohtaja ja liikuntavastaava)
Olli on kreikan mytologian Heran hengenheimolainen. Vaikka hän onkin maidosta erotettu osanen, ei
hän ole mikään mamman maitopoika, vaan avioliiton
jumalana avioliittoinstituutio on hänelle pyhä. Tämän
takia hän suhtautuu ajoittain hyvin mustasukkaisesti
Jennin syrjähyppyihin.
Sonja Mantila, rakkauden ja kauneuden jumalatar
(sihteeri)
Merenvaahdosta syntyneenä Sonja viettää aikaansa
lähinnä simpunkankuorilla alasti kekkaloiden ja miehiä
tahattomasti hurmaten, kun vain sihteerin hommiltaan
kerkeää. Sonja parittaa indexin loput sinkut teekkaritalolla.
Esko Nousiainen, sodan jumala (sosiaalipoliittinen vastaava)
Vaikka Esko onkin parrakas, voimakas ja voittaa kaikki muut
kädenväännössä, ei hän kuitenkaan sodan jumalana ole hyökkäävä, vaan pyrkii löytämään ennen kaikkea rauhan keinoin
hoitamaan sosiaalipoliittisia asioita. Hän kuitenkin sytyttää
vahingossa pyhän sodan yliopiston laitosten välille tuotuaan
kaaoksen teekkariltalolle bönthöön voimalla.
*kiltahuone
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Mari Laiho, viinin jumalatar (bile- ja tapahtumavastaava sekä
kulttuurivastaava)
Mari viinin jumalattarena pitää huolen siitä, että Indexin
kulttimenoissa kukaan ei kulje kuivin suin. Mari valmistaa sellaiset vappuviinit, että koko Indexin jumalpantheon villiintyy
palvontamenojen aikana.
Marleena Maliniemi, (väli)kuoleman jumalatar (Relevanssivastaava sekä bile- ja tapahtumavastaava)
Marleena (väli)kuoleman jumalattarena kerää Marin vappuviinistä ikiuneen vaipuneet ja vie heidät valtakuntaansa
manalaan. Relevanssiin hän kirjaa mille osastolle kukin
kuolevainen sielu päätyy hänen vainajalassaan. Marleenan
Kerberos on kolmipäinen Morso.
Lauri Roine, sadonkorjuun jumala (isäntä ja kv-vastaava)
Olympos-vuorella aikaansa viettävät saavat nauttia Laurin,
sadonkorjuun jumalan, antimista. Hän pitää huolen siitä,
että kiltiskahveilla nisu on aina tuoretta ja gluteenitonta.
Lauri saakin kiltahuoneen kukoistamaan ja indexiläiset pysyy pullansyrjässä kiinni siihen asti, kunnes Jenni
käräyttää viljavat pellot salamoillaan.
Marjut Perälä, jumalten sanansaattaja (tiedotus- ja webvastaava
sekä koulutuspoliittinen vastaava)
Olympoksen jumalten sanansaattajana Marjut kuljettaa viestejä
kultaiset sandaalit viuhuen. Hänet voi usein nähdä pörhältämässä Humanistisen Killan jumalpantheonin asuttaman
Asgårdin ja Indexin Olympos-vuoren välillä. Hän jää kuitenkin
kiinni kirjeiden pimittämisestä ja rahalähetysten kavaltamisesta.

Silja Lahdenperä, taonnan ja tulen jumala (talousvastaava)
Talousvastaavana Silja tarttuu pajavasaraansa ja takoo
Indexille suuren määrän drakmoja. Tämä ikävä kyllä aiheuttaa hyperinflaation ja Index rypee talousvaikeuksissa.
Onneksi Indexin talous saadaan vuoden loppua kohden
nousuun, kun Siljan itserakentamaa potkulautaa aletaan
massatuottaa. Kukoistuskauden kunniaksi Silja rakentaa
Indexille palatsin bönthöön voimalla.
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Eetu Karjalainen, viisauden ja tiedon jumala (Relevanssivastaava)
Viisauden ja tiedon jumala Eetu huomaa eräänä päivänä,
että hänen viisauden ja tiedon lähteensä on ehtynyt eikä
hän löydä enää inspiraatiota Relevanssin tekemiseen.
Niinpä hän pyytää viinin jumalattarelta Marilta apua,
onhan viini viisasten juoma. Eetu imee viisautta suuresta
bönthöö-saavista ja alkaa puhua kielillä sekä profetoida.
Eetun profetiat kirjataan ylös seuraavaan Relevanssin
numeroon.
Mikko Rantanen, meren ja hevosten jumala (projektivastaava)
Aloitettuaan graduparran kasvattamisen Mikko
huomaa, että hänelle on siunaantunut voima hallita
meriä ja hevosia. Tuore merenjumala ei kuitenkaan
vielä täysin hallitse voimiaan ja eräiden vaahtobileiden aikana hän aiheuttaakin vahingossa vedenpaisumuksen. Seuraavana aamuna hän herää omituiseen
kalanhajuun. Mikkoa ei kuitenkaan haittaa, sillä kun
on hevosia, ei ole ongelmia.

Sekalaisia ilmoituksia
Jos haluat lähettää oman ilmoituksen Sekalaisia ilmoituksia -palstalle, ota yhteyttä Indexin
toimitukseen.
Kalle 31 v.
Haen töitä. Alunperin matematiikkaa,
fysiikan opintoja viimeksi. Tuleva opettaja.
Unelmien nainen Se joka saa unohtamaan
päihteet
Lempi tv-sarja South Park
Lempiruoka Kebab
Mihin veisit naisen treffeille? Paavolan kylälle
bilistelemään
Tissit vai perse? Perse
Mitä ottaisit mukaan autiolle saarelle? Jotain
millä pääsee sieltä pois
Lempijuomasi Koskenkorva
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RUOKANIKSINURKKAUS!!!
ERIKOSINUMERO
EXTRA
EXTRA
RAVINTOLAPÄIVÄN
EXTRAAANUMERO!!!!!??””?333
694+2’222
Paula ja Minna osallistuvat Ravintolapäiville isoäidin reseptin mukaan
valmistetulla pekonipastalla
Tänä kertana päätimme viettää ravintolapäivää perustamalla RAVINTOLAN! Tarvitsimme rahaa abtronikkeihin kipeästi
ja olimme valmiita uhraamaan Paulan
mummon perinteikkään tirisevän turisevan
pekonireseptin, saadaksemme RAHAA!!!
Perustimme ravintolamme trendikkääseen
Intiöön PARVEKKEEELLE!!!
Aloitimme kokkauksen keittämällä MAKAROONEJA! Pennemakarooneja! Paistoimme
paketin pekonia ja sepaleita! Jaamme resep-

tin nyt: (salaista tietoa)
paketti pekonia, paketti makaronia, paketti
PEKONI-SIPALE kermaa, paketti aurajuustoa
RIPAUS pippuria ja RIPAUS juustoa, käristä
ruskeaksi grilliteholla 300 astetta 5 min.
Ruokamme paistui katsoessamme sitä uunin
ikkunasta himokkaana! Juusto kupli ja turisi
ja emme malttaneet mieliämme. Kun ateria
saapui esiin, otimme tietenkin koemaistiaiset! Ruoka oli taattua ravintolatasoa ja
olimme niin onnellisia ja ylpeitä, että korotimme annoksen hintaa kymmenellä eurolla.
Viimein aukaisimme ravintolan luukut ja
koemaistaja Minna alkoi huutaa ravintolaRuoka oli taattua ravintolatasoa ja
olimme niin onnellisia ja ylpeitä, että
korotimme annoksen hintaa kymmenellä eurolla.
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lauluamme, jotta asiakkaat saapuisivat
paikalle. Paula löyhytti pekonin hajua
tuulettimen avulla :
Laulun sanat, sävel: ”Osatakaa, makkaraa, markalla ja kahdella jo paljon saa”
”Ostakaa, pekonia, tirisevän turisevaa,
paljon saa!”
Ensimmmäinen
asiakas
vaappui
uhkaavasti kohti ravintolaamme, jolloin koemaistaja Paulan karvat alkoivat
sojottaa väpättäen ja hänen suojamuurinsa nousivat alert-tasolle!!! Näimme
jo kaukaa, että mies ei pystyisi arvostamaan
annostamme ja pekonin roolia! Minna
päräytti luukut kiinni tuon HIPIN naaman
edestä!! Söimme varalta annoksen, jotta se
pysyisi lämpimänä. Seuraava asiakas näytti
luotettavalta ja saapui paikalle potkukelkalla!
Pidimme siitä, joten annoimme hänelle
mahdollisuuden ostaa ruokaamme. Hän
kuitenkin kehtasi kritisoida 15.99euron hintapyyntöämme makaroonimössöstä, joten
toivotimme hänet HELVETTIIN ravintolastamme!!!

NIKSI: tuplaa annosmäärät, niin voit antaa
muillekin!
niksi: voit arvioida myös prosentteina
makuja!
ARVIO!!!!!!!!
tyydyttävyys: 100%
maku: 98%
täyttävyys: 50%, tupla-annoksella 100%
ulkonäkö: 89%

Tässä vaiheessa Paula oli jo porautunut
kiinni kulhoon ja Minna alkoi menettää
hermojansa, sillä ruoka ei jakautunut TASAARVOISESTI! Päätimme sulkea putiikin
luukut ja siirryimme sisään syömään ateriaamme loppuun! Olimme aliarvioineet
määrän ja teimmekin vahingossa vain 2
hengen annoksen.

Vastuuhenkilöt: Paula Löppönen ja
Minna Pätsi

Yrjö-Kalle Lavala
toivottaa Relevanssin
lukijoille lämmintä
kevättä, itse hän on jo
sulanut!

Hän kuitenkin kehtasi kritisoida
15.99euron hintapyyntöämme makaroonimössöstä, joten toivotimme hänet
HELVETTIIN ravintolastamme!!!
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