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Pääkirjoitus
tahi joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä,
harjoittaa noituutta tai velhoutta, joka lukee
loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi
kääntyy vainajien puoleen. Sillä jokainen, joka
senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi,
karkoittaa heidät sinun tieltäsi.” (5. Moos. 18:10-12)
Vaikka nyt onkin vappu
Relevanssin
vappuinen
Irrelevanssi, niin kehotan silti
lukijoita harkitsemaan vielä
haluavatko he osallistua vapun

Erityisen mielenkiintoinen on kohta ”joka panee
poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi”.
Kyseinen kohta viittaa epäjumala Moolokin palvontamenoihin, joissa suoritettiin polttouhreja.
Ympäri Eurooppaa, myös Suomessa, on ollut
tapana polttaa kokkoja vappuna (nykyään Suomessa kokonpoltto lienee juhannuksen aikoihin yleisempiä). Kysymys siis nousee, että onko
kokkojen polttamineen Moolokin palvontaa.

ja tämä on
erikoisnumero
kaikkia lehden
tarkoin, että
juhlallisuuksiin.

Vaikka monelle vapusta piirtyykin kuva
värikkäästä ja iloisesta karnevaalijuhlasta, on
tällä juhlalla kuitenkin pakanalliset juuret (kuten
monella muullakin suomalaisten viettämällä
juhlalla). Saksassa vappua eli valpurinyötä (saks.
Walpurgisnacht) pidetään suorastaan noitien
sapattina. Raamattu kuitenkin ehdottomasti
kieltää kaikenlaisen noituuden harjoittamisen:

Kehotan siis vielä kerran siis tarkasti miettimään, että haluatko juuri sinä, rakas
lukija, osallistua Moolokin palvontaan.
Vappuun liittyy yleisesti myös juopumus
(Sananl. 20:1) sekä seksuaalinen moraalittomuus (Gal. 5:19, 1. Kor. 6:18, 1. Tess. 4:3 jne.).

”Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee
poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi,

Eetu
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Pj-palsta

ystävyyksiä ja unohtumattomia muistoja.
Niitä ystävyyksiä ei luoda tietokoneen ruutua
tuijottamalla ja esseitä pakertamalla vaan hassuttelemalla niiden ihanien opiskelukaverien kanssa.
Miten ne hassut ja ihanat ihmiset sitten löytää?
Itse olen löytänyt lähes kaikki parhaimmat,
hulluimmat ja rakkaimmat ihmiset ainejärjestöhommien kautta. Joskus kiltahommat voi olla
raskasta puurtamista, missä kaikilla sykkii suoni
otsassa ja hermot menee, mutta ne hommat
myös yhdistävät aika lailla. Samoissa bunkkereissa ryömiminen ja samojen sotien sotiminen luovat ystävyyksiä joita ei hevillä rikota.

Kahen metrin hauki
Näin vapun kynnyksellä sitä aina muistaa tärkeän
faktan, joka tenttikirjavuorien alle vajotessa ja
esseiden palautuspäivien uhatessa meinaa välillä
unohtua: opiskeluaika on niin paljon muutakin kuin opiskelua. Vaikka on totta, että yliopisto
tarvitsee sinunkin opintopisteitäsi ja on
oikein,
että
opiskeluun
kannustetaan
ja sitä tuetaan, ei se mielestäni saisi olla
ainoa syy miksi siellä lipastolla pyöritään.

Opiskeluaika on täällä, tässä ja nyt. Kun se on
ohi, se ei koskaan palaa. Osaa ihmisistä näet
myöhemminkin, osan elämä saattaa ajaa ties
minne. Nauti siis nyt! Tee jaxukärsiä ja reivaa
haukien
kanssa.
Ympäri(päissään)pyöräile
aamuseitsemään. Ole hullu ja tyhmä ja hassu ja
huoleton. Ne huolirypyt, harmaat hiukset ja vatsahaavat voivat odottaa. Nyt on haukien aika.

Ja nyt, silläkin riskillä että kuulostan
(kirjasto)tätimäiseltä:
yliopistoaika
on
mahdollisuus
luoda
elämänmittaisia

Jenni
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Index menossa...
Vuoden fuksiksi valittiin Marleena
(kesk.) Häntä onnittelemassa ovat
Jenni (vas.) ja Mari (oik.).
Kuva: Minna Pätsi

"

§

Ympäripäissäänajojen
jälkeisenä aamuna odotellaan ruokakaupan ovien
aukeamista.

...ja tulossa
Kesä tulee ja Index jatkaa toimiansa taas ensi syksynä. Hyvää kesää
kaikille!

Munkinpaistotalkoot Laurin luona.
Mikko edessä ja pöydän alla Marjut.
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Eskon parta otti pitkät!
Torstain piti olla juhlapäivä Esko Nousiaiselle. Hän oli saapunut Pub Kuutioon juhlistamaan ympäripäissäänajojen alkamista, mutta kansa sai huomata kauhukseen, että
Eskon leukaperät olivat kummallisen sileät aiempaan nähden. Eskon parta oli kadonnut teille tietämättömille!
Esko kaipaakin nyt vinkkejä partansa nykyisestä olinpaikasta. Vinkkejä parran olinpaikasta voi antaa suoraan Eskolle tai sitten Oulun poliisilaitokselle.

Marjut Perälä:
”Olen aina halunnut
olla lapamato!”

Marjut Perälä aukaisi vähän aikaa sitten matopurkin paljastettuaan
oudon viehtymyksensä lapamatoihin.
”Lapamadot ovat kiehtovia ja mystisiä olentoja”, Marjut kertoi Relevanssille. ”Olen aina halunnut itsekin olla lapamato. Koska geenitekniikka
ei ole kuitenkaan vielä mahdollistanut omien ihmisgeenieni muuttamista lapamadon geeneiksi, niin olen valmistanut itselleni lapamatofursuitin”, Marjut kertoo Irrelevanssin toimittajalle demonstroidessaan
kiltahuoneen lattialla, kuinka lapamato kulkee suolistossa.

Suomuinen:
”Minua on käytetty hyväksi!”
Indexin uuden maskotin Herra Suomuisen alkutaival ei ole ollut hohdokas. Pehmohauki on herättänyt pehmeydellään myös epätoivottua huomiota erilaisissa opiskelijatapahtumissa.
”Minun neitseellisen pehmeää vartaloani on runneltu ja rännelty, klähmitty ja klöhmitty, lääpitty ja rääpitty sekä taiteltu kaikenlaisiin epäluonnollisiin asentoihin”, Suomuinen summaa itku kurkussa samalla, kun
tohtori Josef Mengele pyytää pehmohaukea näyttämään nukella mihin
tuhma setä koski.

Heilui fuksikasteessa aseen
kanssa, jumalauta!
Fuksikasteessa koettiin kauhunhetkiä, kun Mari Laiho saapui paikalle aseistautuneena vesipyssyllä. Uhkaava tilanne saatiin kuitenkin loppumaan lyhyeen,
kun polliisi tujautti aseella riehujaa pari kertaa etälamauttimella.
”Joo, nyt meni kyllä IHAN HÖPÖKSI tää touhu!”, kommentoi vanhempi
konstaapeli Seppo Turpasauna. Kukaan ei onneksi kuitenkaan kuollut saatana.
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Valetta lasketellut: Eetu Karjalainen

Puuhanurkka
Apua! Maikin, Tertun ja Vesan vappu meni ihan sikin sokin ja
mullin mallin. Mikä nyt neuvoksi? Laskupäät koetukselle ja värikyntä käteen! Lyhkäselläki matikalla tästä selvitään!

Lehtorien vappusimat sekaisin pistänyt:
Marleena Maliniemi

7

Kuva-arvoitus

Mitä musiikkiyhtyeitä alla olevien kryptisten piirrosten on tarkoitus esittää?
Oikeat vastaukset löytyvät sivun alalaidasta.

Ratkaisut: 1. Sex Pistols 2. Red Hot Chili Peppers 3. The Flaming Sideburns 4. Misfits 5. The
Offspring 6. Exodus 7. Genesis 8. Black Sabbath
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Arvuuttajan Batmania vastaan taistellut: Marleena Maliniemi (numero Eetu Karjalaisen käsialaa)

Ihkupähkä sarjakuva

9

Kuvitus: Marleena Maliniemi
Käsikirjoitus: Eetu Karjalainen

Index kävi Tampereella

Tapahtuipa päivänä muutamana, että
Pirkanmaan suunnalta kolahti sähköpostiviesti Indexin puheenjohtajan sähläpostilokeroon. Viestissä tamperelainen
informaatiotutkimuksen ainejärjestö UDK
kutsui Oulun informaatiotutkijoita ihmettelemään Tampereen yliopistolla järjestettyjä työelämäpäiviä kauas etelään. Kutsu tuli
lyhyellä varoitusajalla, joten ekskursio oli järjestettävä nopeasti. Syntyi yleistä hälinää ja
sekasortoa, mutta lopulta Index sai järjestettyä
mukavan kokoisen delegaation reissua varten.
Niinpä 5. maaliskuuta tämän jutun

kirjoittanut toimittaja käppäili aamuöisen
Oulun keskustan läpi kohti rautatieasemaa,
tarkoituksenaan nousta klo 6.30 Tampereelle
lähtevään junaan. Silmissään hänellä siinsivät
jo Nääsvillen ravintolatarjonta sekä tietysti
aidon tamperelaisen mustamakkaran maistaminen autenttisesti Tampereella. Ensin oli
oltava kuitenkin ihmisiksi, aamujuomaksi siis
Battery (ilman kossua) ja muutama kupillinen kahvia. Nelisen tuntia kuluivat mukavasti
junassa Jennin ja Marin kanssa. Puoliltapäivin
saavuimme Mansesteriin. Seurueeseemme
liittyi Marjut ja menimme nelistään syömään.
Työelämäpäivät
alkoivat
vasta
klo
16, joten kävimme parilla tuopillisella ennen sitä. Sen jälkeen menimme
reippahasti
Tampereen
yliopistolle.
Työelämäpäivillä oli neljä puhujaa ja neljä
eri aihetta. Aluksi puheli erään porilaisen
kirjaston johtaja. Sitten puhui Kumulan
edustaja. Sitten puhui pelisuunnittelija (on
ollut Roviollakin hommissa). Sitten puhui
puolustusvoimain arkistossa työskennellyt.
Klo 18 työelämäpäivät olivat ohi ja Index
oli kutsuttu saunomaan UDK:n kanssa Kos-

kikeskukselle. Oululaisilla oli kuitenkin jo
nälkä, joten ennen Koskikeskusken saunatiloille suuntaamista kävimme syömässä
hampurialaiset ja ranskalialaiset Gastropub
Sohossa. Tämän jälkeen minä, Lauri ja Aleksi
kävimme ensin tarkastamassa Omenahotellin huoneemme ennen kuin suuntasimme
juomaostoksien kautta saunatiloihin. Tytöt
tekivät mitä ikinä tytöt nyt tekevätkään.
Saunatiloilla pidettiin tietovisa, jota varten
joukkueet valittiin satunnaismenetelmällä eli
UDK:laiset ja indexiläiset menivät mukavasti
sekaisin. Tällä tavoin jäyhien hämäläisten ja
muuten vain jurottavien pohjalaisten kielenkannat alkoivat irrota ja enää ei tarvinnut
oulupojan ujostella vieraassa kaupungissa.
Varsinkin, kun joukkue, jossa olin mukana,
voitti tietovisan. Saimme palkinnoksi
kirjanmerkkejä ja Indexille lahjoitettiin
juhlavasti myös kehystetty kuva perseestä,
jonka farkkujen persetaskusta pilkotti Relevanssin tamperelainen kollega eli Asiasana.

Suhteet UDK:laisten ja indexiläisten välillä
lämpenivät sen verran, että uskalsin jo mennä
esittelemään kikkeliäni saunaan. Saunassa
pohdiskelin Aleksin ja Tampereen informaatiotutkijan Macen kanssa Oulun ja Tampereen
informaatiotutkimuslaitosten välisiä eroja sekä
yhteneväisyyksiä ja tuumasimme myös, että
UDK:n ja Indexin täytyisi järjestää useammin
kummankin laitoksen välistä yhteistoimintaa.

Jokin tamperelainen ravintola, jonka nimeä en muista. Kuvan henkilöt kuitenkin muistan vielä: Marjut (vas.),
Minna, Aleksi ja Samppa.
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Saunoittelun ja kaljoittelun jälkeen suuntasimme Tampereen yöhön ja kiersimme
paikallisia
kuppiloita.
Tutustuimme
samalla UDK:laiseen Samppaan, suureen guruun ja bodhisattvaan, jolta
opimme ”hommat kehissä” -filosofian
alkeet. Samppa kertoi meille, että vaikka
maailma kaatuisikin niskaan, niin hommat
voivat olla kuitenkin kehässä. ”Hommat
kehissä!”, hän kiteytti elämänviisautensa
ytimen. Ahmimme hänen viisauttaan kuin
janoinen matkamies vesilähteen vettä.

rautatieasemaa. Juna oli täyteen pakattu, mutta
minä mahduin vielä ekstraluokkaan, ebin.
Kaiken kaikkiaan Tampereen reissumme oli
mukava, vaikken kerennytkään kokemaan sitä
aitoa tamperelaista mustamakkarakokemusta
maitopurkkeineen ja puolukkahilloineen. No,
onneksi Tapolaa saa Oulunkin marketeista.
Tampereella tämän kaiken kokenut ja nähnyt:
Eetu Karjalainen

Aamulla huomasin, että vaikka elämänjanomme oli sammunut Sampan äärettömän
viisauden lähteillä, niin fyysinen janoni oli
kuitenkin voimistunut (mikä oli eriskummallista huomioon ottaen, että olin juonut
koko edellisillan, terveisin Muumipeikko).
Halusimme pikaisesti pois Tampereelta, joten
lähdimme kiireen vilkkaa kohti rautatieasemaa. Onneksi Omenahotellimme oli lähellä

Vappuisia kuvia
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Author’s note: On se aika vuodesta, kun Eetu löytyy ojasta ja minä otan ohjat.
Siispä, munkki poskeen ja kalu suuhun.
- Morso
En ollut ojassa, vaan japanin
tunnilla! t. Eetu

RUOKANIKSINURKKAUS
NAM!!! EI ILMESTY ENÄÄ
KOSKAAN!=!01”#”<3
Paula ja Minna vetäytyvät pois julkisuudesta viettämään eläkepäiviä tarjoiltuaan ensin kakkupitsan reseptin niksilehden lukijoille

Olemme eläneet erittäin vaativia ja stressaavia julkisuudentäyteisiä paparatsipäiviä. Viime relevanssin ilmestyttyä koimme
järkytyksen: SALAISET NIMEMME OLI
PALJASTETTU!!!! Puhelimme ja sähköpostimme tulvivat viestejä ja fanipostia ja
komeat urokset parveilivat parvekkeemme
alla vaanien seuraamme yötäpäivää. Myös
kuuluisat televisoihmiset ja KUSTANTAJAT ahdistelivat meitä ja tarjosivat meille
omaa televisiokokkiohjelmaa sekä kokkikirjaa! Myös kadulla ihmiset ahdistivat meitä
ja halusivat saada tietoonsa uusia niksejä ja
salaisia isoäitiemme reseptejä!

Välivainion pitserian pitsamiehen suusta, kun
hän huusi ”MAMMA MIA, KAKKUPITSA!”
toimittaessaaan pannupitsaa! Päätimme siis
tehdä KAKKUPITSAN!

Päätimme tästä syystä alkaa sapattivapaalle ja
viettää sapattia! Vielä viimeisen niksilehden
kunniaksi (sisältää relevanssin) päätimme
tehdä vielä yhden ARTIKKELIN ja NIKSIN!
Tämä on juhlaniksi ja inpiraatio pulppusi

PS. Voit tarjota juhlissa kakun sijasta KAKKUPITSAA! NIKSI!

Tämä on juhlaniksi ja inpiraatio
pulppusi Välivainion pitserian
pitsamiehen suusta, kun hän
huusi ”MAMMA MIA, KAKKUPITSA!”

Aloitimme ostamalla 3 kappaletta ensimmäisessä niksissä suosittelemiamme PITSOJA!
LIIDELISTÄ! ja lisäksi juustikepitsaa 2 kappaletta ja kaksi kappaletta pekonipaketteja
ja 4 kappaletta eri tirisevän turisevia MAJONEESEJA!
Aloimme paistamaan pitsoja kuin todelliset taiteilijat. Kerran pitsan juusto valui
pellille ja saimme SLAAGIN!! Koemaistaja
Minna tunki kielensä tulikuumaan peltiin
ja alkoi itkemään KOVAA! Hän imi juustoa
kitusiinsa kivuista huolimatta URHEASTI!
Samalla paistoimme pekonin ja kokosimme
pitsaa laittaen väleihin pekonia ja AIOLIA,

PAPRIKAMAJONEESIA, DELUXE majoneesia (huom. DELUXE) ja ranskankermaa!
Lopuksi kakku oli koottu ja teimme siihen
kostutusreijän!
NIKSI! Voit kostuttaa koko kakun kerralla
kaatamalla pekonista jääneet ihrat REIKÄÄN, voit tukkia reijän kynttilällä juhlan
kunniaksi!
Herkistyimme tänä suurena juhlapäivänä
ja porasimme kiinni kostean kiihoittavaan
majoneesipöristykseen! Majoneesi liukasti
kurkun sopivasti imemään isoja paloja kerralla! Paula rullasi yhden kakkupitsan palasen isoksi palloksi ja se jäi kiinni hänen
ruokatorveensa. Koemaitaja Minna joutui
pelastamaan paulan tekohengityksellä ja ruokapala lensi irti: HYVÄÄ RUOKAA EI VOI
HAASKATA, NAM!HERKKUJEN HERKKU
(Viheraho 2013)! Söimme koko kakun ja
samalla FANIMME katsoivat ikkunasta
näkyä HALTIOITUNEENA! Ja intoräkä
lensi perinteisesti kaaressa !
Ulkonäkö:10
Maku:10
Tyydyttävyys: 9 KOSKA VAIKEA TYYDYTTÄÄ
KALORIENERGIA: 8000 KALORIA! NAM
RAVITSEVAA!
Tämä on viimeinen niksilehtemme, mutta
pitäkää kiltahuoneellla silmät auki: saatamme
lahjoittaa Index ry:lle yhden KIRJAMME!
Jolla oli RIKAS kustantaja!
Lukijoiden niksiniksat taltuttaneet:
Paula ja Minna

15

