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lehtori.

"Turha on elää, turha on kuolla ---", sanoi
aikoinaan valtakunnanjohtaja Pekka Siitoin.
Loput hänen sitaatistaan lienee liian
vulgääriä painettavaksi Relevanssiin, joten
lukijat voivat lukea loput vaikka
Wikisitaateista.

Vakituisia palstoja ilmestyi
Relevanssin sivuille, mutta
niitä
myös
poistui
keskuudestamme. Index-uutiset, Indexin ja
Oulun informaatiotutkimuksen ajankohtaisia
aiheita raportoiva palsta, aloitti toimintansa.
Paula
ja Minna taasen saattoivat
ruokaniksinurkkauksen päätökseensä, mutta
senkin jälkeen on toisinaan Relevanssin
sivuilla nähty erinäisiä niksinurkkauksia,
liittyen yleensä johonkin käsillä olevaan
teemaan
(joulu,
pyhäinmiestenpäivä,
Yhdysvaltain vaalit jne.).

Niin on aika myös minun Relevanssivastaavan urani tulla päätökseensä. Siksi nyt
onkin sopiva hetki tarkastella kolmivuotista
uraani ja katua kaikkea, mitä olen tehnyt.
Relevanssi oli jo ennen minua värikäs ja
kaunis,
mutta
toimittajakaudellani
Relevanssin sivuja saapui entisestään
kaunistamaan Indexfingerpori -sarjakuva,
häpeämätön plagiaatti Pertti Jarlan
Fingerpori -sarjakuvasta. Indexfingerporin
sivuilla on nähty välillä myös Oulun
informaatiotutkimuksen
opiskelijoita
ja
henkilökuntaa; jo ensimmäisessä stripissä
nähtiin tunnettu informaatiotutkimuksen

Paljon muitakin muutoksia, niin pieniä kuin
suuriakin, on varmaan tapahtunut, mutta
palstatila loppuu. Toivotan siis tuleville
Relevanssin toimittajille onnea ja menesty
Eetu

Indexfingerpori

Onko teillä
tacoja?
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Tuossahan
tuo.

Vuosi 201 6 on läsnä vielä muutamien tuntien
ajan ja seuraava toivotetaan pian
tervetulleeksi. Se tarkoittaa myös
puheenjohtajan nuijan siirtymistä Siljalle.
Tämä jääkin siis viimeiseksi pj-palstakseni.
Vuosi on ollut hyvin jännittävä. Sekä
maailmalla että kotimaassamme on
tapahtunut paljon. Ensi vuoden alussa astuu
voimaan uusi kirjastolaki, jolla on tietenkin
vaikutusta alallamme. Yliopistossa on
tapahtunut ja tulee tapahtumaan suuria
muutoksia tilaratkaisuissa ja tutkintoohjelmissa. Niiden eri puolet näyttäytyvät
tulevaisuudessa tarkemmin.
Viimeisen pj-palstan myötä haluaisin kiittää
teitä kaikkia mahtavasta vuodesta! Erityisen
mukava on ollut järjestää mitä erikoisimpia
tapahtumia, joista viimeisimmässä
kulttuuritapahtumassa sain päästää sisäisen
runotyttöni valloilleen ja lausua
eläinmuseossa hyvin eläimellisiä säkeitä.
Erityisesti haluaisin kiittää meidän mahtavaa
hallitusta, joka mahdollisti toimintamme ja
jaksoi kärsivällisesti huomautella asialistojen
kummallisesta numeroinnista.
Odotan innolla Indexin tulevaa vuotta, ja
haluankin toivottaa kaikille kuplivaa ja ihanaa
vuodenvaihdetta sekä iloista vuotta 201 7!
Marjut
Kuva: Eetu Karjalainen (kuva ei liity
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mitenkään PJpalstaan)

← Oh là là... Tommi (vas.), Mikko ja
Lauri ihailevat Tanelia. Indexin
ensimmäisen kokopitkän
pornoelokuvan "Boys Gone Wild" on
ohjannut Silja. (Kuvaa on manipuloitu)

Ollia kuumottavat reptiliaanit ja
Illuminati Kuumotussaaren
foliohattuetkoilla. Kuvan otti Olli
itse.→

←Herra Suomuinen
matkalla Siikajoelle
Indexin perinteiselle
mökkiviikonlopulle.
Loput reissulta otetut
kuvat ovatkin sitten
julkaisukelvottomia.
Kuvan ottanut Marjut.
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Relevanssin toimitus
toivottaa
menestyksekästä uutta
vuotta 2017!

Indexin edustajiksi Humanistiseen Kiltaan
valittiin Lotta Jaatinen ja Jenny Kärki.

Indexin hallitus 2017 valittu
26.11 .201 6 järjestettiin Indexin pikkujoulut,
jonka yhteydessä on perinteisesti järjestetty
myös hallituskokous, jossa valitaan
seuraavan vuoden hallitus. Näin tehtiin myös
tämänkin vuoden pikkujoulujen kokouksessa
ja vuoden 201 7 hallituksen kokoonpano on
seuraavanlainen

Humanistin
Suomiselle

Lahdenperä
Varapuheenjohtaja: Liisa Komminaho
Sihteeri: Lotta Jaatinen
Talousvastaava: Lucie Hradecká
Kopo: Esko Nousiainen
Sopo: Marjut Perälä
Tiedotusvastaava: Henri Pitkänen
Kulttuurivastaava: Matti Pieniniemi
Projektivastaava: Sonja Mantila
Mäntä: Jenny Kärki
Relevanssin päätoimittaja: Max Peltonen
Relevanssivastaavat: Henri Pitkänen ja
Liisa Komminaho
Liikuntavastaava: Marjut Perälä
Kvvastaava: Lotta Jaatinen
Tapahtuma & bilevastaavat: Jenny Kärki ja
Heli Paaso-Rantala
Webvastaava: Heli Paaso-Rantala
Suomuisen adjutantti: Sonja Mantila
Ernesto: Mari Laiho
Graafinen suunnittelija: Marleena Maliniemi

malja

Vesa

Puheenjohtaja: Silja

Oulun yliopiston Humanistisen killan jakama
Humanistin malja on tänä vuonna myönnetty
informaatiotutkimuksen
lehtori
Vesa
Suomiselle. Palkinto myönnettiin Oulun
yliopiston Kulttuuri- ja humanismipäivillä
8.1 2.201 6. Ansioituneelle
humanistille
vuosittain myönnettävää maljaa on jaettu
vuodesta 2008 lähtien.
80-luvun lopulta asti Oulun yliopistolla
toiminut Suominen jää eläkkeelle 1 .2.201 7.
Toimittajat: Eetu Karjalainen ja Max
Peltonen
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Kuva: Max Peltonen

Kaksi vuoden 2016 Indexin fuksia esittäytyy
Henri Pitkänen, 22

työväenvaltaa ja pitää hauskaa.

Miltä paikkakunnalta olet kotoisin?

Clinton vai Trump?

Limingasta.
Mitä olet tehnyt ennen

Bernie Sandersin johtama sosialistinen
vallankumous.

informaatiotutkimusta?

Kirjoita informaatiotutkimuksesta tai

Käynyt lukion, etsinyt elämälleni suuntaa ja
suorittanut tieto- ja
kirjastopalvelualan
opinnot Haapaveden
Opistossa.

siihen läheisesti liittyvästä aiheesta haiku
Voi vittu sentäs
kun haikua tässä teen
aika homoa

Miksi opiskelet

Milja Turpeinen, 24

informaatiotutkimu

Miltä paikkakunnalta olet kotoisin?

sta?

Pihtiputaalta, Keski-Suomesta

Informaatio ja
informaation
jäsentäminen ja
tutkimus on tosi jännää, kuten myös kaikki
kirjastojutut. Toisen ihmisen palveleminen ja
älyllinen parantaminen tai omia ihanteita
vastaavan organisaation leivissä
työskenteleminen olisi antoisaa.

Mitä olet tehnyt ennen
informaatiotutkimusta?

Käynyt lukion.
Miksi opiskelet informaatiotutkimusta?

Halusin kirjastotädiksi.
Mihin hyllyluokkaan sinut luokiteltaisiin
kirjastossa?

84.2, nuorten aikuisten fantasia

Mihin hyllyluokkaan sinut luokiteltaisiin

Mihin menisit mieluiten töihin?

kirjastossa?

Johonkin suurehkoon taajamakirjastoon.

Ekana tuli mieleen 85.3 eli sarjakuvat.

Mikä on lempipäiväsi?

Mihin menisit mieluiten töihin?

Lauantai.

Johonkin suureen yleiseen kirjastoon,
tieteelliseen kirjastoon tai kenties johonkin
yritykseen, joka maksaisi isoa palkkaa.

Clinton vai Trump?

Trump on rasistinen naisvihaaja ja
seksuaalirikollinen ja hän vihaa
minunkaltaisiani ihmisiä, joten Clinton.

Mikä on lempipäiväsi?

Vappu. Erinomainen syy fantasioida
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Kirjoita informaatiotutkimuksesta tai siihen läheisesti liittyvästä aiheesta haiku
Etsi tää runo
Kummat tuntomerkit saat
Mis'
tietokannat?
Rorschachin testi
Kysyimme fukseilta, että mitä he
näkevät oheisessa kuvassa.
Henri: Kaksi

gekkoa tepastelee
mekon sivuilla.
Milja: Kaksi vaaleanpunaista liskoa
kiipeää Katamari Damacy -hahmon
päätä pitkin.
Fuksikyselyn vaalitulos

Yhdysvaltain 58. presidentinvaalit käytiin 8. marraskuuta Herran vuonna 2016. Voittajaksi
selviytyi republikaanien Donald Trump. Fuksien kysely tehtiin ennen näitä vaaleja.

Kyselyn tekivät: Eetu Karjalainen ja Max Peltonen
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Matkakohteena monipuolinen Bobcatsss
Tammikuu, tuo harmaa vuodenaloittaja, on
erinomainen kuukausi etelänmatkailuun. Riku
Rantala on puhunut monessa yhteydessä
matkailun hyötyjen puolesta. Se kasvattaa
onnellisuutta ja synnyttää materiaa
väkevämpiä
muistoja.
Rantala
ei
suoranaisesti
kehottanut
ihmisiä
matkustamaan Tampereelle, mutta me
kehotamme, ja Simo Frangen. Tällä kertaa
matkailun kylkeen on myös mahdollisuus
sisällyttää työelämähyödyllinen oman alan
konferenssivierailu. Seuraavassa neljä
huomiota, miksi tammikuussa kannattaa
matkustaa Tampereelle ja miksi Bobcatsss
201 7-konferenssia ei kannata jättää väliin.

Guus van den Brekel ja Josie Billington. He
käsittelevät
informaatioalan
roolia
hyvinvoinnin parantamisessa informaation,
kirjastojen ja interaktiivisen median
näkökulmasta.
Lisätietoa konferenssin
sisällöstä löytyy tapahtuman nettisivuilta.
Tiedontäyteisten konferenssipäivien jälkeen
on tarjolla monenlaista elvyttävää tekemistä
nähtävyyksien kiertämisestä iltabileisiin.
Vuosien saatossa suosituksi muodostunut
gaalaillallinen
järjestetään
Tampereen
historiallisessa Finlaysonin Palatsissa.
Illallisen menu löytyy tapahtuman nettisivuilta
ja
ilmoittautua
voi
konferenssiin
ilmoittautumisen yhteydessä. Tapahtumassa
ei tarvitse nähdä nälkää myöskään
päiväsaikaan, sillä kahvit ja lounaat kuuluvat
konferenssilipun hintaan.

Tapahtumat ja vapaaaika

Matkakohteen kuumin menovinkki on
vuosittain järjestettävä informaatioalan
Bobcatsss 201 7-konferenssi. Kansainvälisen
konferenssin ajankohtainen teema on tänä
vuonna “Improving Quality of Life through
Information”. Konferenssin ohjelma sisältää
työpajoja
sekä
postereiden
ja
tutkimuspapereiden
esittelyjä,
joita
vastaanotimme lähes sata kappaletta.
Tutkimuksia lähettivät alan opiskelijat ja
ammattilaiset
ympäri
maailman.
Puhujavieraina konferenssissa esiintyvät
informaatioalan asiantuntijat Carol Tenopir,

Kokemukset ja hyödyt
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Matkailu tunnetusti avartaa ja lisää
uteliaisuutta maailmaa kohtaan. Tämän
matkan erityisyyteen kuuluu mahdollisuus
tutustua
syvällisesti
konferenssien
kiinnostavaan sisäiseen maailmaan. Oletko
kuullut aulahymyilystä ja ajoittain toistuvista
vaivaannuttavista hiljaisuuksista? Niiden,
sekä
muiden
kutkuttavien
konferenssikäytäntöjen
lisäksi
pääset

testaamaan suomalaista small talkiasi
armollisessa
ja
rennossa
opiskelijaympäristössä. Tässä tapahtumassa
on
vaikea
olla
verkostoitumatta
kansainväliseen tutkimusyhteisöön.
Verkostoitumisen lisäksi Bobcatsss-kokemus
murtaa jään ja avaa tien kohti todellista
konferenssikonkaruutta.
Ja
vaikka
konferenssikonkaruus
ei
kuuluisi
tulevaisuuden suunnitelmiisi, on vierailu
oman alan tieteellisessä tapahtumassa
hyödyllinen kokemus. Konferenssissa kuulet
kiinnostavat avaukset ja uudet näkökulmat
informaatiotutkimuksen
tutkimuskentältä
ympäri maailman.
Ilmasto ja matkustaminen

Tampere sijaitsee noin 500 kilometriä
Oulusta etelään. Siksi matkakohteen ilmasto
on tammikuussa todennäköisesti Oulun
talvea lempeämpi. Oululaiseen viimaan
tottuneet voivat kuitenkin tuntea olonsa
kotoisaksi myös Tampereella, sillä kaupunki
sijaitsee kahden suuren järven välissä.
Toiseen niistä on mahdollisuus päästä
pulahtamaan
sosiaalisen
ohjelman
yhteydessä. Järvet tuskin ovat tammikuussa
vielä kokonaan jäätyneet, mutta Tampereella
saattaa hyvien olosuhteiden vallitessa näkyä
talvisin lunta. Sääolosuhteidensa vuoksi
matkakohde sopii erityisen hyvin nuorille,
jotka haluavat matkallaan yhdistää hyödyn ja

huvin.
Konferenssi järjestetään nyt ensimmäisen
kerran pohjoismaissa ja tilaisuus osallistua
Bobcatsssiin on siksi erityisen helppo.
Oulusta
Tampereelle
matkustaa
parhaimmillaan muutamassa tunnissa.
Bobcatsss tarjoaa mahdollisuuden olla
kansainvälinen ilman, että tarvitsee
matkustaa ulkomaille.
Miellyttävä väestö

Ihmiset hakeutuvat helposti kaltaistensa
seuraan. Bobcatsssissa tapaat varmasti
kiinnostavia ihmisiä, joilla on samoja
intressejä ja paljon yhteistä puhuttavaa. Jos
näin ei ole, aina on tinder ja tiedätkö jo kuka
on Ari? Jos et, ota selvää: #Bobcatsss201 7
Bobcatsss 2017:

Kansainvälinen,
opiskelijoiden
vuosittain
järjestämä
informaatioalan
konferenssi
Milloin: 25.-27.1 .201 7
Missä: Tampereella
Järjestäjä:
Tampereen
yliopiston
informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen
median opiskelijat yhdessä Oslo and
Akershus University College ja Hanze
University
of
Applied
Sciences
-korkeakoulujen kanssa.
Konferenssin teema: “Improving Quality of
Life through Information”
Mikä:
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Liput:

Early cat - opiskelija 80e (joulukuun puoleen väliin)
opiskelija 1 00e (1 6.1 2. eteenpäin)
Early cat - normaalihinta 200e (joulukuun puoleen väliin)
normaalihininta 240e (1 6.1 2. eteenpäin)
Kouluilla mahdollisuus ryhmäilmoittautumiseen. Kysy koulustasi opintopisteistä,
kansainvälisyysopinnoista ja sponsoroinnista.

Tampereen järjestäjätiimi toivottaa oululaisen sisar
ainejärjestönsä edustajat riemukkaasti tervetulleeksi
Tampereelle.

Teksti: Heini Peltola
Kuva: Paavo Arvola
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1 .1 .201 7 on astumassa voimaan uusi
kirjastolaki. Lainuudistus perustuu opetus- ja
kulttuuriministeriön asettaman työryhmän
esitykseen kirjastolain uudistamisesta, joka
jätettiin arvioitavaksi 1 7.5.201 6. Edellisen
kerran kirjastolakiin tehtiin muutoksia vuonna
1 998.

edellytettäisiin pääsääntöisesti soveltuvaa
korkeakoulututkintoa. Kunnan kirjastolaitosta
johtavalta vaadittaisiin virkaan tai tehtävään
soveltuva

ylempi

johtamistaito
kirjastojen

ja

korkeakoulututkinto,
hyvä

tehtäviin

perehtyneisyys
ja

toimintaan.”

Pääsääntöisesti
sopivaa
korkeakoulututkintoa ei ole rajattu mitenkään,
joten sellaisena voitaisiin pitää tutkintoa miltä
alalta hyvänsä.

Uusi laki mm. uudistaa yleisten kirjastojen
tehtäviä sekä alueellisen toiminnan mallia.
Kirjaston tehtäviä esitetään laajennettavaksi
vastaamaan toimintaympäristön muuttuneita
tarpeita. Uudessa alueellisen toiminnan
mallissa
vastuu
valtakunnallisesta
kirjastopolitiikasta siirtyy opetus- ja
kulttuuriministeriölle. Nykyinen keskus- ja
maakuntakirjastojärjestelmä
osittain
korvataan
valtakunnallisella
kehitystehtävällä.

Kelpoisuusvaatimuksien
löyhentämistä
perustellaan mm. sillä, että matalampi
koulutusvaatimus
nostaisi
miesten
kiinnostusta kirjastotyöhön, jolloin miesten ja
naisten välinen tasa-arvo väitetysti
lisääntyisi.
Koulutusrakennesäädöksestä luopuminen
mahdollistaisi
sen,
että
kirjastossa
työskentelisi aiempaa suurempi osuus
sellaisia ammattiryhmiä, jotka eivät ole
kirjastonhoitajia. Esityksen mukaan "kunnalla

Uutena asiana lakiin lisätään pykälä kirjaston
käyttäjän velvollisuuksista. Aiemmin kirjastot
ovat itse laatineet omat käyttöehtonsa
mahdollisine lainaus- ja käyttökieltoineen.

tulee

olla

mahdollisuus

aiempaa

joustavammin määritellä yleisen kirjaston

Informaatiotutkimuksen
opiskelijoille
huomionarvoisinta uudessa laissa lienee
kuitenkin kirjaston henkilökunnan ja johdon
kelpoisuusvaatimuksien
höllentyminen.
”Yleisen

kirjaston

henkilöstöltä
henkilöstön

henkilöstön

kelpoisuusvaatimuksia uudistettaisiin siten,
että

asiantuntijatehtävässä

toimivalta
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edellytettävä

osaaminen

ja

koulutusrakenne."

Ihannetilanteessa
monipuolisemman
koulutustaustan
omaavat
työntekijät
monipuolistaisivat
kirjaston
tarjoamia
palveluita. Tätä kautta kirjastot voisivat myös
suunnata kirjaston palveluita oman makunsa

mukaan
poispäin
”perinteisestä”,
aineistokeskeisestä
kirjastopalvelusta.
Tällaisen
ihannetilanteen
toteutumistodennäköisyyksiä voi tietenkin
miettiä.

Entisiä ja nykyisiä opiskelijoita saattaa
huolettaa
koulutuksensa
arvon
ja
arvostuksen laskeminen, sekä tuleva
työllistyminen, kun työpaikoista joutuu
kilpailemaan
entistä
suuremman
hakijajoukon kanssa.

Lakiuudistukseen liittyvät viralliset asiakirjat
ovat luettavissa opetus ja kulttuuriministeriön
sivuilla:
http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/vireilla_kir
jastot/kirjastolaki/index.html

Kirjaston asiakkailla on ehkä syytä olla
huolissaan mahdollisesta palvelun tason
laskemisesta, mikäli tuleva, vähemmin
koulutettu henkilökunta ei ole yhtä hyvin
tehtäviensä tasalla.

Kirjoittanut: Max Peltonen

Itseäni huolettaa hieman opetus- ja
kulttuuriministeriön puolesta. Minkälaisen
kuvan miehistä on nykyinen hallitus oikein
antanut,
kun
koulutusvaatimusten
vähentäminen
näyttäytyy
tasa-arvon
edistämisenä?

Kommentti
Lainuudistus huolettaa
Kirjastolain uudistaminen seurauksineen
huolettaa varmasti monia asianosaisia. Lain
käytännön vaikutuksia on luonnollisesti
vaikea ennustaa, mutta muutos tuntuisi
mahdollistavan monenlaiset kompromissit,
jotka voisivat hyvinkin
vahingoittaa
kirjastolaitosta.

Kirjoittanut: Max Peltonen

Voin kuvitella, että kunnalliskirjastoissa ollaan
huolissaan
uudesta
alueellisesta,
keskittävästä mallista.
Virtaviivaistetun
hallintorakenteen hintana voi olla pienempien
kirjastojen itsemääräämisoikeuden sekä
toiminnan
yksilöllisyyttä väheneminen.
Nykyään jokaisella kunnankirjastolla on oma,
alan koulutuksen saanut johtaja.
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Index kävi ekskursiolla Helsingissä 28.-29.-10., kohteinansa Yle, Kansallisarkisto
sekä kirjamessut. Henri Pitkänen raportoi.

Ylen arkiston valtavan suuressa kokoelmassa

Yleltä löytyi myös kirjasto, joka

on tv ja filmiaineistoja vuodesta 1906 lähtien

palvelee sekä yleläisiä että

ja radioaineistoja vuodesta 1935 lähtien tähän

tiedontarvitsijoita.

päivään asti. Niitä digitoidaan jatkuvasti ja
siirretään Elävään arkistoon, josta ne ovat
helposti saataville kaikille.

←Ylen tiloihin tutustuminen huipentui
Rauno Repomiehen tapaamiseen.
Kuvassa Sini (vas.), Olli, Hanne, Matti,
Lucie, Marjut ja Henri.
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←Olli ihastelemassa
Kansallisarkiston
tutkijasalia.

Esittelijä kertoo Kansallisarkiston
pitkästä historiasta sen
vanhimmassa salissa. →
Helsingin kirjamessuilla oli
kaikenkaikkiaan yli 80 000 kävijää.
Näytteilleasettajia oli 314, ohjelmia oli
800 erilaista ja esiintyjiä yli 1000, joista
48 oli kansainvälisiä kirjailijavieraita.

↓

Helsingin varjokirjamessut
kirjoittaja Oula Silventoinen ja monitaituri M.A.
Numminen.

Helsingin varjokirjamessut järjestettiin seitsemättä
kertaa Pasilan Rauhanasemalla samaan aikaan
kuin Helsingin varsinaiset kirjamessut. Tapahtuman
Facebook-sivulla kerrotaan seuraavaa:
”Varjokirjamessut tarjoaa radikaaleja näkökulmia
päivänpolttaviin kysymyksiin ja erityisesti aiheisiin,
jotka ovat muuten vaarassa jäädä vähemmälle
huomiolle. Keskustelujen, työpajojen sekä tarjolla
olevan kirjallisuuden kautta Varjokirjamessuilla
nousevat esiin muun muassa anarkismi,
antimilitarismi, eläinten oikeudet, antifasismi,
ympäristöongelmat, tee se itse -kulttuuri, queer ja
feminismi.
Tapahtuman järjestävät Mustan kanin kolo ja
Aseistakieltäytyjäliitto.
Vapaaehtoisvoimin
järjestetty tapahtuma on maksuton, eikä
tarkoituksena ole tuottaa voittoa vaan luoda tilaa
erilaisille ruohonjuuritason toimijoille.”
Tapahtumassa oli muun muassa kirjojen myyntiä ja
esittelyjä, ilmaisia lehtisiä ja tarroja, vegaaninen
kahvila sekä elävää musiikkia. Kirjailijavierailijoita
olivat muiden muassa Suomalaiset fasistit -kirjan

Varjokirjamessuilla ensimmäistä kertaa vierailleen
mieleen jäivät tapahtuman osanottajat, jotka
vaikuttivat kaikki olevan iältään reippaasti alle 40vuotiaita, myynnissä oleva kotitekoinen porno (siitä
lisää alla), antifasismin nimeen vannovat tarrat ja
lukuisat zinet eli kopiokoneella monistetut erikoiset
vihkoset, jotka tässä tapauksessa käsittelivät muun
muassa anarkismin klassikoiden, kuten Mihail
Bakuninin, ajatuksia.
Varjokirjamessut tarjosivat räväkän vastaparin
tarkasti järjestetyille ja paikoitellen kovin
konservatiivisille Helsingin kirjamessuille. Kun
Helsingin kirjamessuilla kerättiin allekirjoituksia
sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia
polkevalle Aito avioliitto kansalaisaloitteelle,
liputettiin
Varjokirjamessuilla
sukupuolen
itsemääräämisoikeuden ja tasa-arvon nimeen.
Teksti ja kuvat: Henri Pitkänen

Pornoa lehden muodossa Herran vuonna 2016?! Tälle voi taantumuksellinenkin runkata!
”Ménage à trois on queerfeministinen pornolehti, joka sisältää valokuvaa, sarjakuvaa,
piirroksia ja novelleja. Queerilla tarkoitamme sukupuolen ja seksuaalisuuden
moninaisuutta. Feminismillä pyrimme monipuolisempaan ihmiskuvaan ja eettiseen
tekemiseen. Pornolla lupaamme kuumaa, kaunista, epäkorrektia ja ällöä – toisin sanoen
runkkauskelpoista materiaalia. Kaikki tekijät ovat vapaaehtoisia.” (ma3.fi)

Maanantaina 1 2.1 2. kellon lyödessä 1 2:1 2 Indexin hallituksen puheenjohtaja Marjut Perälä
johdatti ainejärjestönsä vuoden viimeiselle ekskursiolle Oulun yliopiston uhanalaiseen
eläinmuseoon. Uhanalaista museossa ei ole (kaikki) näyttelykohteet, vaan museo itse, sillä
vuodesta 1 960 yliopistolla sijainnut kokoelma on muutto- tai lakkautusuhan alaisuudessa.
Ekskulle osallistui 1 0 indexilästä. Kyseessä ollen runoekskursio saatiin vapaamuotoisen
kierroksen varrella kuulla eläinaiheisia runoja puheenjohtaja Perälän lukemana. Lukulistalle
päätyneiden, Marjutin valitsemien runoilijoiden joukossa oli mm. sellaisia nimiä kuin Kirsi
Kunnas,
Pentti
Saarikoski
ja Matti Paloheimo. Runonlausunta keräsi
arvostuksenosoituksena vulgaarin taputuksen sijaan hienostuneet sormennapautukset
sivistyneiltä ekskursiolaisilta.
Eläinmuseoon ehtii vielä! Ravintola Aavaa vastapäätä sijaitsevan museon normaali 3 euron

←Paikallinen susi sanoo ”Auu!”

Saa koskea! Karvanäytteistä pääsee kokeilemaan
miltä kotimaisien petojen turkki tuntuu.
Silityspuuhissa Silja.
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Ekskursioon osallistuneet: Mari (vas.), Esko, Marjut, Heli,
Jenny, Max, Lotta ja Matti. Kuvan on ottanut Silja.

Puheenjohtaja ja mesikämmen.
Huomio: karhuun ei koskettu.

Tekstit ja kuvat (paitsi ryhmäkuva): Max Peltonen

Bernie-sandwich
Yhdysvaltalaispoliitikon mukaan nimetty
lämmin leipänen on hyvä lohturuoka.

täytyy valmistaa jollain toisella nimellä.
Esimerkkireseptissä leivän päälle tulee
tofupaloja, tomaattia ja sipulia.

Vaihe 1: Hankitaan ainekset:
Vaihe 2: Leikataan:

Ei
leikata
sosiaalietuisuuksista
tai
terveydenhuollosta, vaan leivästä ja sen
täytteistä sopivan kokoisia viipaleita.

Perustava osa sändelssöniä on leipä.
Esimerkkiannos käyttää geneerisen brändin
geneeristä
grahamleipää,
joka
on
terveellisempi vaihtoehto vehnäiselle leivälle
(puuttuva lähdeviite).
Leivän päälle valitaan päälle tulee
kaikenlaista vapaavalintaista täytettä. Koska
Amerikassa juuri sinä saat päättää, voit itse
valita täytteesi omaan Bernie-sandwichiisi.
Tällä tavoin joka kokki saa voileivän
myötäilemään omaa sosio-ekonomista
asemaansa ja (ruoka)kulttuuriaan. Kokin olisi
kuitenkin
hyvä
valmistaa
Bernardsänkkärinsä
noudattamaan
kasvisruokavaliota kunnioituksesta herra
Sandersin omaa vakaumusta kohtaan
(viimeisin tieto). Muussa tapauksessa ateriaa
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Ammattilaisvinkki:

hukuta

kyyneleet

liottamalla sipuleita kylmässä vedessä ja
itseäsi halvassa alkoholissa.

Vaihe 3: Valmistellaan täytteet:

Täytteistä

riippuen

vapaaehtoisessa

vaiheessa 3 esivalmistellaan leiväntäytteitä
esim. paistamalla sipuleita tai tofua pannulla.
Monet täytteet, kuten tomaattiviipaleet,
maistuvat ilman esivalmistelua.

paistinpannulla tai uunissa. Esimerkissä
käytetty
paistinpannumetodi
takaa
rapeamman tekstuurin ja säilyttää tomaatit
tuoreen tekstuurin, mutta leipiä täytyy
muistaa käännellä. Pannua ei välttämättä
tarvitse öljytä, mutta tässä tapauksessa se oli
valmiiksi rasvattu sipuleita varten. Varo
kuitenkin pohjaan palamista (feeling the
Bern).

Sipuleita kuumottaa kuin autiosaarella

Vaihe 4: Leipä kohtaa täytteet:

Vaihe 6: Ruokailu:

Täytteet asetellaan säntsykälle. Kuvan
esimerkissä voikkarit on halkaistu kahtia,
jotta ne mahtuisivat paremmin pannulle,
mutta tällöin leipien täyttäminen saattaa
hankaloitua. Mausteita on hyvä laittaa
mieltymyksiään ja täytteitään myötäilemään.
Sänksenssönit
saattavat
pannulla
lämmetessään kuivahtaa hieman, joten
kannattaa harkita niiden päälle levitettäväksi
esim. kommunistiketsuppia tai vassarivoita.

Käykää pöytään, sillä kaikki on jo valmista.
Rapoisen pintansa kerännyttä valmista
sänkyränkänkyrää kelpaa haukata, pureksia
ja niellä, mieluiten tässä järjestyksessä.
Ruokajuomana maistuu vaikka Bernien
rotasistinen nimikko-olut, jota ei kuitenkaan
nimeltä
mainita
puutteelliseen
kompensointiin liittyvistä syistä. (Toimitus
vastaanottaa tarjouksia tuotesijoittelusta
etenkin tislaamo- ja panimoyhtiöiltä.)

Vaihe 5: Leivät paistetaan:

Sänkkiksiä

sopii

lämmittää

vaikka

(Huom. resepti on laadittu sitä mukaa kun se on toteutettu ja dokumentoitu. Relevanssi ei
ota vastuuta ruuan herkullisuudesta.)
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Voileivät viäntänyt: Max Peltonen

MAGAronilaatikko
Mikä on Donald Trumpin suosikkiruoka? No
MAGAronilaatikko tietysti. Siihen tarvitset:

- pussillisen (400 g) makarylliä
- paketillisen (400 g) jauhelihaa
- 1 iso sipuli
- purkillisen (1 l) maitoa
- 3 kananmunaa
- juustoraastetta
- suolaa
- voita, margariinia tahi muuta rasvaa
voiteluun
- mausteita oman maun mukaan
Vaihe 1

Ota jauheliha hyvissä ajoin huoneenlämpöön
(puoli tuntia ennen paistamista pitäisi riittää).
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Keitä makaryllit suolavedessä. Samalla voit
pilkkoa sipulin.

Vaihe 2

Kun olet olet saanut makaryllit keitettyä,
siivilöi vesi pois ja iskeydy lihan ja sipulin
kimppuun.
Leikkaa
siis
kuumalle
paistinpannulle nokare voita ja heitä perään
jauheliha ja sipuli tirisemään. Tässä
vaiheessa voit myös maustaa jauhelihan

mielesi mukaan.

Vaihe 5

Vaihe 3

Riko kulhoon kananmunat ja kaada mukaan
maito. Sekoittele tasaiseksi nesteeksi. Roiski
vähän nestettä keittiön pöydälle, lits läts ah
ah!
Paista laatikko uunissa 1 75 celsiusasteessa
50 minuuttia. Odottelun jälkeen ruoan pitäisi
olla valmista, joten ota se pois uunista.
Parhaiten
MAGAronilaatikko
maistuu
ketsupin kanssa. Mitään demokraattien
ketsuppeja ei kuitenkaan kannata käyttää,
vaan patrioottinen kokki suosittelee vaikkapa
tilaamaan rapakon takaa W Ketchup™merkkistä tomaattiketsuppia (wketchup.com).

Vaihe 4

Voitele uunivuoka ja lado siihen vuorotellen
makarylliä ja jauhelihaa. Valele koko komeus
munamaidolla (KAADA SULA VOI MUNAN
PÄÄLLE :---DDDD). Herkun kruunaa vielä
juustoraaste.
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Vinkki: Saat MAGAronilaatikosta vegaanisen,
kun korvaat jauhelihan soijarouheella tai
härkiksellä. Kananmunamaitoseoksen voit
vaihtaa vaikkapa kauramaitoon. Paisto- ja
voitelurasva myös kasvipohjaisena tietysti.
Vegaanista juustonkorvikettakin löytyy.
Laatikon laittanut: Eetu Karjalainen

Relevanssin toimitus ennustaa tulevaa vuotta tinoja hyväksi käyttäen
← Näin sitä pojat valetaan tinaa eli tarvitset
tinakauhan, ämpärillisen vettä ja tietysti tinaa.
Lyhyt ohje:
1 . Kuumenna liesilevy mansikaksi.
2. Aseta tinakauha levylle ja tina kauhalle.
3. Kun tina on sulanut, kippaa se kätevällä
ranneliikkellä kylmään veteen.
4. Vie syntyneitä tinamuodostelmia kynttilän (tahi
miksei jonkin muun valon eteen) ja tulkitse
lankeavien varjojen muotoja.

←Nazgûl. Tämä ei voi tietää hyvää.

↑Siittiösolu tietää hedelmällistä
vuotta.

↑ Silja: "Tässähän
selvästi tyyppi istuu

↑Tämä taitaa olla (purje)vene, joka
merkitsee matkustamista.
Luultavasti ostan ensi vuonna
purjeveneen, johon tarvitsee
pätäkkää, joten mittaamattomat
rikkaudet tulevat osakseni ensi
vuonna.

polvillaan ja syö subia."

←Paperitollo. Ensi vuosi tulee olemaan
täyttä roskaa.
Silja: "Tässä joku pieni apina, esim.
marmosetti, ojentaa sinulle poikastaan."
Minä: "Tuo on se kohtaus
Leijonankuninkaasta, kun Rafiki kohottaa

Olli: "Ihan selvä semmonen
syvänmerenkala"
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Simban ylös. Vähän kyllä läski tuo Rafiki."
Tinat valanut: Eetu Karjalainen

