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Pääkirjoitus
Muutoksen tuulet puhaltavat Relevanssin
toimituksessa, nimittäin: seuraavasta numerosta lähtien Relevanssi tullaan taittamaan
Scribus -nimisellä ohjelmalla. Syy muutokseen ei ole tyytymättömyys InDesign
-ohjelmaan, jolla lehteä on aiemmin taitettu,
päinvastoin olen ainakin itse ollut tyytyväinen kyseiseen ohjelmaan. Syy ohjelman
vaihdokseen piileekin siinä, että InDesign on
kadonnut yliopiston koneilta ja on nykyään
käytettävissä vain kirjasto Pegasuksen mikroluokassa PK 251. Tämän vuoksi katsoin,
että oli kätevintä vaihtaa sellaiseen ohjelmaan, joka on ilmainen (so. Scribus), koska
olen kitupiikki enkä halua maksaa taittoohjelmistani.

eivät. Joskus kaupunginosa voi kuitenkin
olla mainettaan parempi ja välillä jopa mainettaan huonompi, joten kehotankin Relevanssin lukijoita tekemään kuten minä ja
tutustumaan paremmin oman kaupunkinsa
eri osiin. Ikävä tosiasia on, että monet suomalaiset reissaavat ympäri maailmaa mitä
eksoottisimmissakin maissa, mutta moni
heistä tuntee hävettävän huonosti omaa
kotipaikkakuntaansa. Suuntaa sinäkin siis jo
tänään kulkusi ovesta ulos, lähde kiertämään
kotipaikkakunnallasi sellaisia teitä ja polkuja,
joilla et ole ennen kulkenut, ja käy katsomassa sellaisia paikkoja ja nähtävyyksiä, joita
et ole ennen käynyt katsomassa. Voit vaikka
etukäteen lukea Internetistä kotipaikkakuntasi historiasta, jos et ole sitä ennen tehnyt.
Minäkin olen löytänyt Oulusta kallisarvoisia
helmiä, joiden olemassaolosta en tiennytkään, ennen kuin avasin silmäni ja katsoin
kotikaupunkiani tarkemmin silmin. Avaa
sinäkin silmäsi, tietoisuutesi ja kotiovesi,
sillä voit löytää oman kallisarvoisen helmesi
(Matt. 13:45-46) jo heti takapihaltasi.

Koska voin käyttää Scribusta kotoanikin
käsin, niin Indexin toimituksen tilat ovat
siis vaihtuneet Linnanmaan kampuksen
mikroluokista Heinäpään ghettoon. Lukijoiden ei kuitenkaan kannata olla huolissaan
Relevanssin toimittajien hengestä, vaikka
lehteä taitetaankin tässä pahamaineisessa
kaupunginosassa. Voin nimittäin näin puolitoista vuotta Heinäpäässä asuneena todeta,
että huhut Heinäpään levottomuudesta ovat
vahvasti liioiteltuja. Toki täytyy tähän väliin
todeta myös se, että Heinäpään eri osien
välillä on yhtä paljon eroa siinä missä Oulun
kaupunginosien välillä mitä tulee levottomuuteen tai levollisuuteen. Liian syvälle
Heinäpäähän ei kannatakaan vaeltaa, vaikka
olisikin kaltaiseni rohkea ja reima heinäpääläinen, joka syö rautaa aamupalaksi ja paskantaa illalla kettinkiä.
Se onkin jännittävä tutkimuksen ala, että
miksi tietyt kaupunginosat keräävät puoleensa laitapuolen kulkijoita ja toiset taasen

Eetu
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PJ-palsta
kulttuuri. Jo aloittaneille opiskelijoille muutokset
eivät vaikuta opintokokonaisuuksiin.
Indexin syksy on taittumassa talveksi ja olemmekin käyneet ekskursiolla Helsingissä, verkostoituneet Siikajoen mökkireissulla ja järjestäneet
työelämäillan. Lisäksi kalenteri on täyttynyt erilaisista pirskeistä ja elokuvailloista. Tulossa on vielä
ainakin syyskokous ja pikkujoulut sekä perinteiset
Kalsarikännit hyvässä seurassa.

Heipä hei!

Mikäli kaipailisit jotain tietynlaista tapahtumaa tai
toimintaa, älä epäröi nykäistä allekirjoittanutta tai
muita hallituslaisia hihasta. Lisäksi kiltahuoneelta
löytyy palautelaatikko, jonne voi myös heitellä
toiveita ja palautteita. Marraskuun pimeydessä on
hyvä muistaa hengähtää tenttivyöryn keskellä ja
nauttia teestä ja hiljenevästä luonnosta. Kiltiksellä
torkkuva Herra Suomuinen toimii myös oivana
terapiaeläimenä, jota kiireen keskellä suosittelen
halailemaan ja silittelemään. Madaltaa stressitasoa
kummasti!

Syksyn alussa kotiuduin takaisin Ouluun lämpöisestä kalakukkojen valtakunnasta, Kuopiosta, jossa
olin jälleen kirjastolla kesätöissä. Menneet kuukaudet ovat olleet tiivistempoisia ja aika tosiaan näyttäisi hyppivän viikkojen yli.
Yliopiston sisällä on tapahtumassa jälleen muutoksia. Syksystä lähtien humanistisen tiedekunnan
koulutus on järjestetty uudelleen siten, että sillä on
vain kolme tutkinto-ohjelmaa. Informaatiotutkimus on historia- kulttuuri- ja viestintätieteiden
ohjelmassa (HIKUVIE) ja muita siihen kuuluvia
pääaineita ovat aate- ja oppihistoria, historia, kulttuuriantropologia, arkeologia sekä saamelainen

Marjut

Taas niityt vihannoivat ja
laiho laaksossa...
Ööö...?
Tuut, tuut,
tuut...

VÄK!
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Index menossa...

Vappupiknikillä Herra Suomuiselle annettiin thaihierontaa. Piknikillä istuskelemassa Eetu (vas.),
Lauri, Mari, Hanne ja Ada-Maria. Kuvan ottanut: Olli Salmi

...ja tulossa
Indexin syyskokous ja pikkujoulut Oulun Tetran
saunatiloissa (Mäkelininkatu 31, kellarikerros) 26.
marraskuuta klo 18. Kokouksessa valitaan Indexin
seuraavan vuoden hallitus sekä toimihenkilöt. Kokouksen jälkeen jouluista syötävää ja juotavaa sekä
perinteinen tietovisa
55

The Daily Index
KAUHEA LUURANKA-ARMEIJA
HYÖKKÄÄ OULUN ULIOPISTOLLE!!!
Luurangsmänien piällysmies Kammo McKaliseva on kertonut Relevanssin toimitukselle, että kauhistuttava luuranka-armeija tulee hyökkäämään yliopistolle vielä tämän
vuoden puolella.
”Erityisesti kohteenamme on Indexin kiltahuone, jossa informaatiotutkimuslaiset säilyttävät luurankakansalta varastettua lautapeliä nimeltänsä
Kummituslinna”, jyrisi McKaliseva. ”Lupaan, että tulemme säikyttelemään informaatiotutkimuslaisia siihen asti, kunnes he palauttavat lautapelin meille, joille se kuuluukin!”
Indexin puolustusministeriö on julistanut Indexin kiltahuoneelle kansallisen
hätätilan tulevan luuranka-armeijan hyökkäyksen vuoksi.

Uutiset raportoinut: Eetu Karjalainen
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Indexin horoskooppi

Index-horoskooppisi määräytyy syntymäkuukautesi sijasta sillä kellonlyömällä, jolloin päästit ensirääkäyksesi.
Klo 00-02: Hauki

Klo 12-14: Nautiskelija-Mikko

Podet kaamosmasennusta Kiltiksen sohvalla löhöten.

Lukiessasi tätä lehteä Nautiskelija-Mikko
ilmestyy. Mittaamattomat nautinnot tulevat olemaan kanssasi, mutta vain silloin,
jos sanot: ”Kiitos, Nautiskelija-Mikko!”

Klo 02-04: Nallekarkki

Klo 14-16: Luuranko

Nallekarkin elämä on hyvin kostea. Kohtalosi on pudota booliastiaan ja kirjaimellisesti turvota viinasta.

Tulevaisuutesi tulee olemaan täynnä
säikytyksiä ja luiden kalinaa, kun kimppuusi hyökkää LUURANKOARMEIJA!!!

Klo 04-06: D

Klo 16-18: Index-kaulaparta

Onnekirjaimesi on kirjain D. Anna
hänelle D.

Olet kasvattanut kesän aikana standardien mukaisen Index-kaulaparran, jonka
avulla pääset Indexin karvaisten miesten
kerhoon.

Klo 06-08: Manaaja
Saat tehtäväksesi karkoittaa pahat henget
Siikajoen kartanosta. Käyt kiivaan taistelun Zozon kanssa ja ilkeä demoni suostuu
lopulta jättämään indexiläiset rauhaan.

Klo 18-20: Ernesto
Elämäsi tulee olemaan täynnä draamaa,
vaikket haluaisikaan yhtään draamaa.

Klo 08-10: Orava

Klo 20-22: Epänautinnon Olli

Aikainen orava kävyn nappaa! Olet
kerännyt kesän aikana mittavan talvivaraston itsellesi eikä talvesi tule olemaan
kärvistelyä nälän kourissa.

Et nauti yhtään syksystäsi.
Klo 22-00: Lapamato

Klo 10-12: Vesa

Syksysi on ollut ihan perseestä (niin kuin
lapamato).

Vetäydyt työhuoneeseesi kirjoittamaan
jatko-osaa Pienelle kirjastofilosofialle.

Astrologiset kartat laatinut: Eetu Karjalainen
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Puolisen vuotta on kulunut vuoden 2016 vapusta, joten mikä olisikaan sopivampaa tekemistä pimeään marrasiltaan kuin muistella
toukokuun lämpöä räiskyvän takkatulen äärellä.
Siksi julkaisemme tässä numerossa Relevanssin vappuisen erikoisnumeron Irrelevanssin.

INDEXFINGERPORI
Lähdetäänkö meille
maistelemaan munkkia?

Hei, hetkinen... Ei
kai tämä ole taas
niitä vappupilojasi?
Ei toki.

Joo.
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Lipasehan poeka
munkkia.

IRRELE-VANSSI
Indexille oma vappubussi, Wesabussi
Jo vuosia on Index katsonut silmät kateudesta vihreinä, kun Oulun Teekkariyhdistyksen Wesibussi on kiertänyt Oulun katuja vappuisin. Tänä vappuna Index on
kuitenkin päättänyt hankkia oman bussin ja ristiä sen Wesabussiksi. Index on myös
pohtinut, että Wesabussia voisi hyödyntää muutenkin kuin vappuna eri bilepaikkojen välillä kiertämiseen.
”Esimerkiksi Siikajoen reissut tai erinäiset ekskursiot sujuisivat mukavasti
Indexin omalla linja-autolla”, ainejärjestöstä tuumitaan.
Wesabussi saattaa kuitenkin jäädä vielä tänä vappuna varikolle, sillä Index ei
ole löytänyt riveistään henkilöä, jolla olisi asianmukainen ajokortti linja-auton ajamiseen ja joka olisi selvinpäin vappuna.

Vesaviuksen ihmeellinen
ylösnouseminen
Indexin arkkipiispa Vesavius Fennicus
on suorittanut ylösnousemisen ihmeen.
Indexin piireissä oli aiemmin liikkunut
huhua, että Vesavius olisi nukkunut pois,
kun hän ei ollut näyttänyt nokkaansa työhuoneensa ulkopuolella pariin päivään.
Kolmantena päivänä hänen kuolemastaan
Vesavius nähtiin astelevan ulos työhuoneestaan. Paavi Franciscus harkitseekin
tällä hetkellä Vesaviuksen julistamista
pyhimykseksi.
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Eskolla kadoksissa tänä vappuna jokin
muu kuin parta - lue tästä, että mikä
Viime vappuna Indexin oma poika Esko
kadotti partansa. Tänä vuonna hänen
rakas partansa ei ole kadoksissa, mutta
jokin muu on Eskolta kadoksissa. Esko on
nimittäin kadottanut itsensä.
Marleena raportoi Eskon kommentoineen vapputunnelmiansa seuraavin sanoin: ”Tahdon muistuttaa kaikkia,
että kaikki on perseestä”.

Jo seitsemän indexiläistä
kiidätetty Ouksiin myrkkysiman vuoksi
Seitsemän indexiläistä on kiidätetty Ouksiin sairaalahoitoon heidän juotuaan Indexin simaa. Indexin siman on todettu sisältävän metanolia ja täten sitä ei suositella
enää juotavan.
”Jokin meni pahasti vikaan siman valmistusprosessin aikana, kun siihen on
metanolia mennyt eksymään”, todetaan Indexin vappusimanvalmistusosastolta.
Toimittanut: Eetu Karjalainen

Vuoden 2016 Indexin fuksiksi
valittiin Liisa.
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Raporttia Indexin vappumeisingeistä
Vuoden fuksi valittu
Maanantaina 18.4. Limingantullin Mönttipiknikillä koettiin jännittäviä hetkiä. Humanistifuksit olivat kerääntyneet vastaanottamaan
perinteistä haalarikastettaan. Noitavainojen
uhrien muistokiven läheisyyteen sijoittuneeseen ritualismiin kuului tuttuun tapaan
Indexin vuoden fuksin valinta. Tapahtumat
ottivat kuitenkin yllättävän käänteen pisteidenlaskun aikana, kun fuksipassinsa palauttaneiden joukossa olikin kaksi täsmälleen
saman pistemäärän kerännyttä. Kärkikaksikon molemmat jäsenet olivat rohmunneet
passeihinsa täsmälleen 36 pistettä. Kilpailuun
julistettiin poikkeustila, jonka aikana ensimmäinen lisäpisteen kerännyt olisi voittava
kunnian vuoden fuksiudesta. Muutaman
kuumeisen minuutin jälkeen voittajaksi selviytyi Liisa Komminaho. Kruunauksen jälkeen
paremmuusjärjestyksensä saaneet fuksit vannoivat Indexin perinteikkään haalarivalan,
joka päättyi fuksit haalareineen kastaneeseen
suihkuun väkevää viiniä.
Soutava Index
Index antoi airoille kyytiä ainejärjestön ottaessa osaa Oulun yliopiston Prosessikillan
isännöimiin Kirkkovenesoutuihin perjantaina 22.4. Muutamalla täydennysmiehellä
vahvistettu Index meloi yhteensä liki kolmen
kilometrin mittaisen matkan aikaan 10,45.
Tuoreella simalla voidellut Indexin uroot
ja uroottaret rykäisivät joenhalkojansa liikkeeseen Tuiran uimarannalta tavoitteenaan
kiertää yläjoelle sijoitettu merkkipoiju. Airot
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läiskyivät ylös ja alas kirkkoveneen kiitäessä
ylös ja alas Oulujokea huutojen ”Veto!” ja
”Vesa!” säestämänä. Soutusuoritus oli jo
lähestymässä poijutettua kulminaatiopistettään, kun uljas paatti alitti Tulliväylän sillan.
Mutta juuri tuona samana rakenteellisen törmäysvaaran intensiivisellä hetkellä ähkivän
soutuseurakunnan ylitse tuhistaa juna, niin
että puksutus on vähällä jättää tahtikarjunnan alleen! Hienon hetken muisto upposi
varmasti monen soutajan muistoihin, mikä
oli erinomainen vaihtoehto veneen uppoamiselle. Pulahdusta keväisen mutaiseen Oulujokeen oli kuitenkin turha pelätä, sillä sulavilla
manöövereillä toteutetun poijunohituksen
jälkeen vene kulki myötävirran vauhdittamana maaliinsa tömähtäen pehmeästi vasten
Tuiran uimarannan siroa hiekkaa.
Toimittajana tapahtumapaikalla
Max Peltonen

Kuva-arvoituksia
Tunnista yhtyeet ja laulajat. Vastaukset sivun alalaidassa.

1. Veeti Kallio 2. Pearl Jam 3. Simon & Garfunkel 4. Steppenwolf 5. Hurriganes
13

Kuva-arvoitukset laatinut: Marleena Maliniemi

vAPPUINEN TIETOVISA
Testaa tällä vappuisella tietovisalla, että kuinka hyvin tunnet tämän keväisen
juhlan taustoja. Vastaukset sivun alalaidassa.
1. Kenen pyhimyksen mukaan
vappu on nimetty?

c. Eino Leino
d. Herman Renfors

a. Valentinus
b . Valburg
c. Willberg
d. Vasili

4. Vuonna 1889 sosialidemokraattisten puolueiden kansainvälinen yhteistyöjärjestö
Toinen internationaali pyhitti
vapun työläisten henkiä vaatineen verilöylyn muistolle. Millä
nimellä kyseinen verilöyly yleisesti tunnetaan?

2. Viikinkien mukaan kaksi
kääpiötä tekivät hunajasta ja
jumala Kvasirin verestä simaa,
mutta mitkä olivat näiden kääpiöiden nimet?
a. Fjalar ja Galar
b. Fili ja Kili
c. Tofslan ja Vifslan
d. Lystikäs ja Nuhanenä

a. Mountain Meadowsin verilöyly
b. Columbinen verilöyly
c. Bostonin verilöyly
d. Haymarketin verilöyly

3. Vappuisin Helsingissä lakitetaan Havis Amanda -patsas,
Oulussa lakitetaan Franzénin
patsas, mutta kenen patsas lakitetaan Kajaanissa?

Kysymykset laatinut: Eetu Karjalainen

a. Pietari Brahe
b. Elias Lönnrot

Vastaukset: 1. b 2. a 3. b 4. d
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