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Pääkirjoitus
Kuva: Hanne Uusitalo

On vuosi 2017 ja kaikki on uutta.
Uusi vuosi, uudet kujeet, uusi
Indexin hallitus, uusi Relevanssin
toimitus, ja nyt myös uuden ilmeen
saanut uusi Rele! Kun uusin silmin
selailet lehteä, saatat löytää uusia
vakipalstoja.
Emme silti unohda vanhaa. Tämän
numeron teemaksi nousi ikään kuin
luonnostaan nyt jo eläkkeelle jäänyt
informaatiotutkimuksen
pitkäaikainen
lehtori
Vesa
Suominen. Relevanssin toimitus
nappasi
Vesan
itse
teosta
eläköitymispäivänä
raportoiden
tapahtumat sekä kiristäen ulos
eksklusiivisen haastattelun.

Vanhan relen ystävien ei kuitenkaan
tarvitse huolestua, sillä kaikki asiat
eivät muutu. Ajankohtaisen ja
vakavan sisällön lisäksi jatkossakin
on tiedossa huonoa huumoria.
Yleisön suosikki, ruokapalsta, on
tullut
jäädäkseen
omassa,
varioivassa
muodossaan,
ja
Indexfingerporin löydät tämän sivun
lisäksi sivulta 5.

Indexfingerpori

Max Peltonen
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PJ Palsta

Kuva: Liisa Komminaho

Indexin vuosi on alkanut reippaasti.
Lukukauden alussa toivotimme
arkkitehtuurin
opiskelijat
tervetulleiksi
Linnanmaan
kampukselle
yhdessä
muiden
ainejärjestöjen
kanssa.
Muuttokulkueessa tunnelma oli
railakas ja haalarijoukko kirjava.
Helmikuussa
taas
jouduimme
päästämään
eläkkelle
rakkaan
lehtorimme Vesa Suomisen. Hänen
haastattelunsa löytyy myöhempänä
tästä lehdestä.

mitä. Keväällä on luvassa valtavasti
bileitä,
peliiltoja,
kulttuuritapahtumia
ja
muuta
hauskaa.
Hallitus
otti
kunnianhimoiseksi tavoitteekseen,
että tänä vuonna tehdään yhteistyötä
kaikkien kanssa. Jos siis sinulla on
mielessä aivan loistava idea
tapahtumalle, kirjoita ajatuksesi
paperille ja pudota se kiltiksen
palautelaatikkoon.

Suurin
muutos
humanistiopiskelijoille on tietysti
tiedekunnan
muutto
vanhalle
puolelle. Muutto herättää paljon
huolenaiheita. Saadaanko riittävät ja
toimivat
tilat?
Miten
käy
Humuksen? Kuinka voimme jättää
valoisan
kaakeliunelman
ja
humanistipallon
taaksemme
ja
sopeutua akateemiseen hoploppiin?
Onneksi muuttotyöryhmässä on
hyvä opiskelijaedustus, joka tekee
parhaansa saadakseen äänemme
kuuluviin.

Huhtikuussa
Index
suuntaa
kotimaan excursiolle Tornioon.
Luvassa on kirjavinkkauskoulutusta
ja
vierailua
eksoottisessa
länsinaapurissa. Pian sen jälkeen
voikin todeta, että vappu tulee!
Silja

Muuttoon on kuitenkin vielä aikaa,
ja sitä ennen ehtii tapahtua vaikka
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Liisan
vierailu
televisiossa
ikuistui
kuvamakroon.

Index menossa...

...ja tulossa
Peliilta 22.3.
Palautepäivät 31.3.
UDK:n vierailu 5.4.
Ekskursio Tornioon 7.4.
Ympäripäissäänajot
Vappu!

Herra Suomuinen ja
humanistimaskotit laskiaismäessä.
Kuva: Max Peltonen

Indexfingerpori
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Kissaakin kiinnostaa
Kiinnostaa:
Silakka. Kissa on saanut tietoonsa että yliopiston
ruokaloissa tarjoillaan hämmästyttävän usein
silakkaa. Se on ainoastaan positiivista, koska
silakka on sekä herkullista että terveellistä.
Vappu. Kissa on saanut tietoonsa että
vappu lähestyy ja odottaa jo innolla olisiko
tänä vappuna tarjolla kissanmintulla
höystettyä tippaleipää.
Tequila. Tequila on herkullinen juoma,
joka on toinen ainesosa erinomaisessa
kopoorgasmijuomassa. (Se toinen osa on
Jallu.) Kissa kuuli järkyttävän huhun, että
indexläisten
juhliessa
OYY:n
ansiomerkkejään Kuutiossa, tequila pääsi
loppumaan! Mikä tragedia!

Ei kiinnosta:
Koirankakkakeskustelu. Kohta se taas
alkaa, lumet sulavat ja tekstaripalstat
huutavat
paskoja juttuja. Tekisivät
tarpeensa sisävessaan (ja satunnaisesti
suihkun lattialle) kuten Kissat.
Kesäkunto. Kissa on aina kesäkunnossa,
paitsi silloin kun on talvikunnossa. Turhaa
kohkaamista.

Teksti ja kuvat: Liisa Komminaho
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Suomuisen retki
Lauantaina 11.2. vierailin pääkirjastolla.
Ohjelmassa oli sisäluontopolku, jossa edustin
Kalapisteellä tervehtimässä lastenosaston
asiakkaita, joita oli runsain mitoin. Kello 14
mennessä
olin
jututtanut
noin
kolmeakymmentä henkilöä. Muita pisteitä oli
esimerkiksi lintupiste, jossa sai askarrella
linnunpöntön
kierrätysmateriaalista.
Kirjastonhoitaja Minna Taipale kertoi, että
luontoteemaisia kirjoja oli lainattu mukavasti
päivän aikana. Muilla pisteillä oli nähtävissä
täytettyjä
eläimiä,
jotka
hieman
kauhistuttivat minua hiljaisuudellaan.
Kirjaston lukusorsa
Kirjastolla oli poikkeuksellisen vilkas lauantai, koska samana päivänä
juhlittiin myös viittomakielen päivää. Tapahtuma oli 5. kerta Oulun
pääkirjastolla. Tapahtumaa järjestävät yhteistyössä muun muassa Oulun
kuurojen yhdistys ja seurakunta. Juhlan ohjelma on joka kerta erilainen, ja
tänä vuonna oli tarjolla viittomakielistä teatteria. Monologin esitti näyttelijä
Silva Belghiti ja se käännettiin myös suomeksi. Esitys keräsi noin 60 hengen
yleisön. Haastattelin toimittajan avustuksella Belghitiä, joka kertoi
tehneensä viittomankielistä teatteria
vuodesta
2010
saakka.
Viittomakielen tulkki Laura Silvonen
kertoi, että Oulussa voi opiskella
viittomakieltä esimerkiksi Oulu
Opiston kursseilla.
Teksti: toimittaja Komminahon
avustuksella Herra Suomuinen
Kuvat: Liisa Komminaho
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Lehtori Suomisen viimeinen luento
1.2.2017
siirtyi
pitkäaikainen
informaatiotutkimuksen
lehtori
Vesa
Suominen
eläkkeelle
föröböröilemään. Ennen sitä hän piti
jäähyväisluennon
aiheesta
"Humanististen
tieteiden
omin
käsitettävissä oleva rationaliteetti:
Innovaatio
vai
vaaliminen?".
Nimestä voinette jo päätellä, että
kyseessä oli taattua Vesaa  siis
syvällistä filosofointia. Sali oli
täynnä Vesan entisiä opiskelijoita ja
kollegoita. Luento aloitettiin tasan
tarkkaan kello 14.15, akateemisia
perinteitä kunnioittaen. En minä
tuosta sisällöstä mitään osaa sanoa
(melkein nukahdin), mutta yleisö
ainakin oli myyty!

kaulahuivi, joka kiedottiin hänen
ympärilleen.
Paatuneinkin
psykopaatti osaisi tulkita, että
Suominen
oli
tästä
erittäin
tyytyväinen! Muita lahjoja olivat
pari kirjaa, kukkakimppu ja Indexin
Vesan puolesta lahjoittamat 40
euroa
Kirjastot
ja
kehitys
hankkeelle sekä Kirjastotäti ja
Hyllytyshullupaidat.
Hyllytyshullusta Vesa totesi, että
tulee tarpeeseen sitten kun aletaan
purkamaan muuttolaatikoita.
Aplodien säestämänä Vesa ja
tilaisuuteen osallistuneet siirtyivät
kakkukahvien pariin. Vesa ei saanut
hetkeäkään rauhaa, kun häntä tultiin
vähän
väliä
kehumaan
ja
hyvästelemään. Toimittaja Pitkänen
vaani Vesan pöydän lähettyvillä
useamman
tovin
haastattelun
toivossa.

Kuva: Henri Pitkänen

Bileet jatkuivat Humuksessa, jossa
Vesa miltei hukkui lahjoihin ja
suosionosoituksiin.
Vesalle
oli
kudottu
värikäs
ja
lämmin
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Kuva: Silja Lahdenperä

Haastattelu
Miltä nyt tuntuu?
Oikein
mukavalta
tuntuu
lämpimältä sen lisäksi. (nauraa)

ja

Mikä kirjastoluokka olisit ja
miksi?
Hmm… no kyllä sen pittää olla 02
[kirjastotoimi, tietopalvelu].
Mikä on urasi kohokohta?
Kun viime keväänä julkaistiin
“About and on behalf [of scriptum
est]”.

Pakkasella pitäkää kurkku
lämpimänä.  Vesa

Mikä on pitkän urasi aikana
yllättävintä tai suurinta, mitä
infoalalla on tapahtunut?

arvaamaton.

(Tässä kohtaa toimittaja avitti
haastateltavaa
ehdottamalla
vastaukseksi
tietokoneita
ja
internetiä,
hyi
hyi,
mitä
suostuttelua)
No ehkä sen voi sanoa.

Onko ehkä jotain yllättäviäkin
harrastuksia,
joita
aiot
harjoittaa eläkkeellä?

Mikä on ollut parasta Oulun
yliopistossa?
Humanistinen tiedekunta!

Mitä aiot tehdä heti, kun olet
päässyt uuteen kotiisi?

(Keräämme seuraavaan numeroon
Suomisen
suusta
kuultuja
mehukkaita lausahduksia ja Vesa
muistoja. Lähetä omasi 10.4.2017
mennessä
osoitteeseen
henri.pitkanen@student.oulu.fi)

Siihen minä en uskalla vastata
mitään. Sen hetken mielitila on niin

Teksti: Henri Pitkänen

Pikkuisena poikana minä maalasin
tauluja. Meillä on semmoinen huone
jossa niitä voisi maalata uudelleen.
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Hallituslupaus
Tänä vuonna Relevanssi laajensi yhteiskunnallista vastuutaan perinteisen
hallitusesittelynsä osalta vaatimalla kultakin hallituslaiselta jonkin
lupauksen tulevaa toimikauttaan varten. Lupauset kertonevat paljon niin
pesteistä kuin niiden kantajistakin.
Silja Lahdenperä: Puheenjohtaja
Puheenjohtajana lupaan huolehtia, että hallituslaiset
pitävät lupauksensa ja että Index selviää seuraavaan
vuoteen sekä taloudellisesti, kokemuksellisesti että
jäsenmäärällisesti rikkaampana. Lupaan myös
koulia
uusista
hallituslaisista
paatuneita
hallitusjääriä, joille vuosijuhlien järjestäminen
sujuu kuin öljypaini hauen kanssa.
Liisa Komminaho: Varapuheenjohtaja, relevanssivastaava
Varapuheenjohtajana
lupaan,
etten
agitoi
hyväuskoisia fukseja tahi muitakaan indexläisiä
omien tavoitteideni kannattajiksi, enkä harrasta
minkäänlaista junttausta tai lehmänkauppoja
päämäärieni saavuttamiseksi.
Relevanssivastaavana lupaan, etten yritä astua
päätoimittajan
varpaille
fyysisesti
tai
kuvaannollisesti, ja pidän artikkelini ehdottoman
asiallisina ja informatiivisina.
Lotta Jaatinen: Sihteeri, Kvvastaava, edustaja
Humanistisessa Killassa
Sihteerinä
lupaan
kirjoittaa
rehelliset
kokouspöytäkirjat inhorealismia karttamatta. Kv
vastaavana lupaan tunnollisesti käydä bilettämässä
vaihtooppilaiden kanssa jos sellaisia tänne sattuu
eksymään.
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Lucie Hradecká: Talousvastaava
Talousvastaavana ja kulutuskriittisenä ihmisenä
lupaan, että en sorru pankin houkutuksiin “ottaa
erinomaisesta kortistamme kaikki irti”. Lupaan
vahtia budjettiamme tarkasti, mutta pysyä kaukana
pääministeri Sipilän tvpuheen tyylistä.
Esko Nousiainen: Kopo
Kopona lupaan pitää omia sekä hieman muidenkin
puolia opetusta koskevissa asioissa. Lisäksi
henkilökohtaisesti voin luvata, että vaikka ajat ovat
kovat, ja kipeitäkin sopeuttamistoimia joudutaan
tekemään, parrasta en kuitenkaan leikkaa. Parrasta
leikkaaminen olisi lyhytnäköistä ja se vaikuttaisi
huomattavasti tulevaisuuden kilpailukykyyn.
Marjut Perälä: Sopo, liikuntavastaava
Sosiaalipoliittisena vastaavana lupaan pysyä
kartalla opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvistä
asioista ja tiedottaa niistä sekä hallitukselle että
jäsenistölle.
Liikuntavastaavana pyrin käyttämään rappusia 98
kertaa sadasta, kun joudun liikkumaan kerrosten
välillä.
Henri Pitkänen: Tiedotusvastaava, relevanssivastaava
Tiedotusvastaavana lupaan toimittaa tärkeää tietoa
indexläisille niin sähköpostin kuin somekanavien
kautta heti, kun on tarvis enkä suinkaan viikko
tapahtuman jälkeen.
Relevanssivastaavana lupaan olla viljelemättä
huonoa huumoria laatulehtemme sivuilla sekä
säästän lukijoitamme kaikenlaiselta poliittiselta
propagandalta.
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Matti Pieniniemi: Kulttuurivastaava
Kulttuurivastaavana lupaan toimia virassani niin
korkeakulttuurin
edistäjänä
kuin
populäärikulttuurin airuena. Kehoitankin kaikkia
heti
etsimään
synkronisiteettisiä
yhteyksiä
"Nibelungein sormuksen" ja LOTRin pidennettyjen
versioiden välillä.
Sonja Mantila: Projektivastaava, Suomuisen adjutantti
Projektivastaavana lupaan, että haalarit saapuvat
viimeistään ennen laskiaista sekä hoitaa
avustusanomukset asiaan kuuluvalla tavalla eli
hieman viime tingassa.
Suomuisen adjutanttina lupaan edistää herra
Suomuisen näkyvyyttä sekä huolehtia herra
Suomuisen hyvinvoinnista ja osallistumisesta Index
ry:n tapahtumiin.
Jenny Kärki: Mäntä, tapahtuma & bilevastaava,
Humanistisessa Killassa
Index ry:n mäntänä lupaan, että nykyisellä
hallituskaudella kiltiksellä on lähes aina oleva
kahvia. Lupaan myös antaa korvatillikan jokaiselle,
joiden huomaan valvontani alaisuudessa jättävän
kahvipannun huuhtelemati kahvin kittauksen
jälkeen. Lisäksi bilevastaavana lupaan, että
seuraaviin bileisiin keksitään hitusen parempi
aasinsilta bailailun edistämiseksi. Let's make Index
great again!
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edustaja

Max Peltonen: Relevanssin päätoimittaja
Relevanssin päätoimittajana lupaan säilyttää
lehdessä
jo
tavaramerkiksi
muodostuneen,
tinkimättömän Releasenteen, joka takaa sisällön
mielenkiintoisuuden ja tuoreuden. Lupaan myös
olla varastamatta lehteen muiden ideoita esittäen
niitä ominani.
Heli PaasoRantala: Tapahtuma & bilevastaava, webvastaava
Webvastaavana lupaan täyttää verkkosivut indexin
tapahtumilla ja muulla mielenkiintoisella sälällä.
Kuvia verkkosivulla tulee olemaan entistä
enemmän.
Bile ja tapahtumavastaavana lupaan järkätä
mahdollisimman hauskoja bileitä. Se onki toinen
juttu, mikä on kenenki mielestä hauskaa, hähhää!
Marleena Maliniemi: Graafinen suunnittelija
Graafikkona lupaan saada kaiken minulta
vaadittavan
tehtyä
minimivaivalla
ja
energiajuomalla. Lupaan myös, että teen työni aina
varttia ennen deadlinea apinanraivolla silti saaden
ne näyttämään Picasson miljoonan dollarin töiltä.

Mari Laiho: Ernesto
Lupaan huokailla äänekkäästi ja todeta aina
kokouksessa ollessani "I didn't want any of this".

Teksti: Max Peltonen
Kuvat: Marleena Maliniemi
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Oispa
ruokaa.

Liisan ruokanurks
Kääretorttu Runebergin hengessä
Helmikuisissa
syntymäpäivissä
hyvä puoli on se, että suurmies
Runebergin syntymäpäivä on vain
päivän omani jälkeen. On siis
luontevaa
leipoa
maittavia
Runebergintorttuja,
tai
tässä
tapauksessa muunnelmaa niistä,
tarjottavaksi kesteille. Ohjeesta en
ota kunniaa itselleni, se on lähes
sama kuin K(KK)ruokalehdessä
1/17 julkaistu ohje. Jätin pois vain
mantelirouheen koska olen köyhä.
Vaahdota 4 munaa, 3 tippaa
karvasmanteliaromia ja 1½ dl
sokeria. Lisää ½ dl perunajauhoa, 1
dl
mantelijauhetta,
1
tl
leivinjauhetta ja 1tl kardemummaa.
Kaada
taikina
leivinpaperilla
vuoratulle uunipellille ja tasoita.
Paista 225 asteessa n. 6 minuuttia.
Kumoa sokeroidulle leivinpaperille
jäähtymään.

jäähtyneelle torttupohjalle, kääri
torttu. Koristele sokerikuorrutteella.
Nauti herkusta hyvässä seurassa.
Esim. oma seura käy hyvin.

Lähtötilanne. Lähes kaikki ainekset
pääsivät kuvaan, osa ujosteli vielä
kaappien kätköissä.
Kääretorttua
valmistaessa
munia
ja
sokeria
on
vatkattava
perusteellisesti.

Sekoita
150g
tuorejuustoa,
vaniljasokeria ja sokeria maun
mukaan (ei liikaa, sillä vadelmahillo
on
huisin
makeaa).
Levitä
tuorejuusto
ja
2
dl
hilloa
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Paistettu
torttu
kumottuna
jäähtymään. Kääretorttua paistaessa
täytyy
olla
tarkkana,
koska
paistoaika on vain n. 68 minuuttia.
Kerkeää siinä välissä tupakalla
käydä.

Liimaa ei sitten säästellä! Tai tässä
tapauksessa hilloa, enhän sentään
syöttäisi liimaa vierailleni.

Vinkkejä kotileipureille
Tortun käärimisessä kannattaa toimia ripeästi ja päättäväisesti, kuin
marssisit ulos tentistä 30 minuutin jälkeen.
Torttua voi kostuttaa rommilla, jos äveriäänä voi ostaa tuota jaloa juomaa.
Rommia kannattaa kuitenkin kostutustarkoitukseen laimentaa vedellä vaikka
se vähän sieluun sattuukin.
Tortut taikoi: Liisa Komminaho
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