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Kuva: Max Peltonen

Pääkirjoitus
Tervetuloa lukemaan Relevanssin
vappuista
erikoisnumeroa,
Irrelevanssia.
Mikäli
suomalaiseen
juhla
kulttuuriin muodostunut lihallisen
materialismin
ja
hedonismissa
vellomisen omnipresenssi alkaa
käydä omatunnon (tai maksan)
päälle, voit miettiä seuraavaa.

toismaailmallisuus, vaan yksilön
sosiaalisen ja yhteiskunnallisen
vastuun
muistaminen
ja
toteuttaminen.

Etymologiastaan huolimatta vappu
on
teemoiltaan
uskonnoton
kotimainen juhlapyhä. Näin ollen
vappuna luonnollinen vastapaino
silmittömälle (ir)rellestämiselle ei
ole
hengellinen
hartaus
ja

Itse taidan tyytyä
seuraavan oluen.

avaamaan

Max Peltonen

Indexfingerpori
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PJ Palsta
Kevätlukukausi lähenee loppuaan,
kurssit alkavat olla tenttiä vaille
valmiita ja opiskelijan mielen valtaa
outo fiilis. Eräs kaverini luonnehti
sitä vappukutinaksi. Tämä ei ole
sellainen kutina, jota hoidetaan
sairaanhoitajan toimesta YTHS:llä,
vaan ystävien avulla esimerkiksi
Möntillä, Talolla, kirkkoveneessä,
Wesibussissa,
grillikodassa
tai
vaikka teatterin takana. Vapunaattoa
edeltävät kaksi viikkoa ovatkin niin
täynnä erilaisia tapahtumia, että
jokaiselle löytyy takuulla mieleistä
puuhaa.

Kuva: Liisa Komminaho

Oma
vappuni
muodostuu
tasapainoisesta
sekoituksesta
Indexin ja vähän muidenkin
tapahtumia
sekä
rattoisia
radiohommia. Kun kirjoitan tätä,
Index on jo ehtinyt kastaa fuksit
Mönttipiknikillä,
virittää
lauluääniään
juomalaulu
harjoituksissa
sekä
esitellä
atleettisia
kykyjään
Kirkko
venesouduissa.
Liekö
syynä
voimauttava "Vesa!"huuto, sillä
soutajamme
kiisivät
maaliin
odotukset ylittävässä 8:52 ajassa.
Emme siis suinkaan olleet viimeisiä

ja taisimme jopa parantaa aikaa
viime vuodesta.
Toukokuu tuo tullessaan vielä
monenlaista häppeninkiä, mutta
nauttikaamme
nyt
pienestä
hengähdystauosta.
Vappu
on
kuitenkin
melko
lyhyt
aika
opiskelijan elämässä. Nähdään
kylillä!
Simaisin terveisin
PjSilja
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Kissaakin kiinnostaa
Kiinnostaa:
Gambiina. Mikä on tuo mystinen, jalokiven värinen
juoma, jota ei vaativasta maukumisesta huolimatta
tarjoilla kissoille?
Rattoradio. Helppo tapa päästä vapputunnelmaan kotoa
käsin. Huhujen mukaan myös Indexin puheenjohtajalla
on näppinsä pelissä, siis radiossa.
Ei kiinnosta:
Sade. Oli se sitten lunta, räntää, vettä tai akkoja hameet
korvissa, voisiko se jo loppua?!
Kesätyöt. Kun palvelusväki tekee kesätöitä, Kissa lomailee
talven raskaan kissana olemisen jälkeen. Auringossa on
hyvä lekotella ja ladata akkuja talvea varten, että jaksaa
nukkua ja syödä.

Teksti: Liisa Komminaho
Kuvat: Silja Lahdenperä

Indexfingerpori
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INDEXIN VAPPU
MENOT
Vuoden fuksi on tässä
Sehän on huimat 26 pistettä kerännyt Jenny Kärki!
Mönttipiknikillä kastettu, onnellinen voittaja olisi
käyttänyt kruunuaan koko vapun, mutta valitettavast
lupaa ei herunut. Relevanssi onnittelee voittajaa!

Valtasivat törkeästi nurkan Indexin
pressusta. Suomuinen joutui myös
tahtomattaan todistamaan housutonta
tiimalaista, mutta onneksi tästä ei ole
kuvamateriaalia.

Kuva: Liisa Komminaho

Kuva: Liisa Komminaho

Tiima pilaa aina kaiken!

Paljastus expuheenjohtajasta
Jennin
Salattu
Menneisyys
lavatähtösenä! “Olin kaupunkilaistyttö
nro 5” Nuoruudessaan Juvalla Jenni
Kemppinen eli paheellista esiintyvän
taiteilijan elämää ja rooleihin kuului
vihjailevasti twistaavan nuoren naisen
esittäminen. Oliko tämä elämän
kerrallinen rooli? Kemppinen vaikenee.
Kuva: Miika Tapaninen
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Jos sä tahdot niin

Kuva: Matti
Pieniniemi

Kuvamanipulaatio:
Eetu Karjalainen

somesta
a kuvia löydät
Lisää vappuisi
#indexpaahtaa!
aihetunnisteella

jos sä tahdot niin, olen sulle vappukuu.
jos sä tahdot niin, olen känni joka tapahtuu.
jos sä tahdot niin, tulen aamuksi kotiin.
jos sä tahdot niin, en enää lähde wesibussiin.
jos sä tahdot niin, jään haalareissani ovelles, tai painan pääni
sun povelles.
jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole alkoholiton.
jos sä tahdot niin, minun kilju myöskin sinun on.
jos sä tahdot niin, olen sulle Suomuisesi.
jos sä tahdot niin, on mulle suomiviina kuin vesi.
jos sä tahdot niin, lähden tuopille kapakkaan, jos vielä siellä
sut nähdä saan.
sillä ilman sinua hukun öihin sekaviin ja ilman sinua, no niin.
ilman sinua olen puolitiessä kuutioon.
jos sä tahdot niin, humalassa soita enää en.
mut vaikka tahdot niin, kuvaas kiltikseltä poista en.
jos sä tahdot niin, tulen kallioparkin läpi.
jos sä tahdot niin what ever makes you happy.
Jos sä tahdot niin, tuon sulle kuoharin vuoteeseen
tai siirrän pullosi luoteeseen ja aina uudelleen ja uudelleen
sun muistan pontikkaa keitelleen.
mutta ilman jallua hukun öihin sekaviin ja ilman jallua, no
niin.
ilman jallua olemme puolitiessä helvettiin.
sillä ilman sinua hukun öihin sekaviin ja ilman sinua, no niin.
ilman sinua olen puolitiessä helvettiin... jos sä tahdot niin...
Tulen takaisin indexiin... Jos sä tahdot niin...
Sanat: Liisa Komminaho
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Kirjallisuus, tuo tunteiden tulkki.

Lapsia, hyi!
Vapun alla päättynyt lasten ja nuorten
kirjastotyön kurssi aiheutti osallistujilleen
paineita, koska kirjavinkkausta piti
harjoitella OIKEILLE LAPSILLE. “En
kestä enää,” kommentoi anonyymi osallis
tuja.

Onko Index
konkurssissa?!
Huhujen mukaan Index ry on konkurssin partaalla! Mihin rahat
on käytetty? Kuinka kommentoi talousvastaava Lucie
Hradekcá?
"Ei todellakaan olla konkurssin partaalla! Rahoista ei tarvitse
olla huolissaan, kun talousvastaava on suunnitellut hallituksen
jäsenille orjatyökeikan."

Vapputehtävä

Kuvituskuva. Kuvan
Gambinapullo ei liity
tapaukseen.

Tarkkasilmäiset lukijat ovat
jo
saattaneetkin
löytää
lehteen
piilottamiamme
aurinko ja kuuemojeita.
Löydätkö kaikki 7?

Kuva: Liisa Komminaho
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URHEILU
"Vähemmän sekoilua kuin viime
vuonna."
Laineet loiskuivat ja melat mäiskyivät
veto
ja
Vesahuutojen
tahdittamana, kun Index otti
osaa
perinteisiin
Kirkko
venesoutuihin
Tuiran
uimarannalla sunnuntaina 23.4.
Joukkue teki parhaansa ja katsoi
mihin se riitti, nimittäin aikaan
8:52!

a Pie
va: Es

niniem

Ku

Index paahtaa pyörillä
Tiistaina 25.4. oli vuorossa Indexin ja
Suman järjestämät Ympäri(päissään)ajot.
Pyörillä kuljettavaksi suunnitellun pub
crawlin jännittävä reitti kulki Kaijonharjun
Kuutiosta aina Heinäpään Oluttupaan asti.
Väliin mahtui Puokkarin Olohuone, jonka
kautta kuljettiin Tuiraan, jossa kohteina
olivat Merikulma ja Joku Paikallinen.
Ennen viimeistä etappia ehdittiin vielä
tarkistaa Snooker Time.
Lähtö Olohuoneesta.
Kuva: Max Peltonen

Enemmän tai vähemmän tosia asioita lehteensä
listailivat: Max Peltonen, Liisa Komminaho ja
Henri Pitkänen.
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"Föröbörösaatio"
Suuri ja arvostettu humanismin ja kirjastoalan puolestapuhuja, ex
yliopistonlehtori Vesa Suominen on jakanut luennoillaan mieleenpainuvia
mietelauseita ja havainnollistavia esimerkkejä. Tässä opiskelijoiden
keräämiä helmiä.
"Luettelointi on ihanaa!"
Kuvamanipulaatio: Henri Pitkänen

Vesa luennoi tiedonhausta (vai
sittenkin seuranhakutilanteesta)?
"Mitä enemmän tehdään saannin
edistämiseksi, täytyy tyytyä siihen
että haku on epätarkempaa."
SaantiVesa

Vesa innostu haaveilemaan:
"Maailman ylibibliografi  siinä
vasta olisi virka, jota voisi
tavoitella!"
Luennolla aiheena luokitusfilosofiat
ja Fillomoren sijakieliopin sijat:
"Heikki
sairastaa
lauseessa
muodollisesti Heikki on subjekti,
mutta eihän Heikki ole aktiivinen
toimija vaan kärsivä raukka. Sen
sijaan,
lauseessa
"Heikki
potkaisee palloa" Heikki on selvä
subjekti, mutta nyt se pallo on
kärsivä raukka."

Luennolla esimerkin vuoksi muita
metadataformaatteja:
"Kun 90luvulla netti alkoi
paisua,
syntyi
ajatus
että
verkkosivujen
tekijät
itse
tuottaisivat metadataa, joka olisi
yhteensopiva Marcin kanssa ja
soveltuisi tiedonhakuun... mutta
se olikin melko utopistinen
kuvitelma,
että
syvänmeren
kalastuksesta
kiinnostuneet
olisivat
vielä
kiinnostuneita
blibliografiastakin."
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Tesauruksien
suppeammista
ja
laajemmista termeistä luennoidessa:
"Haenpas
sittenkin
juustoa,
vaikka maitoa tekikin mieli."

Sitaatit
tarjosi
Jenny
viimeistä lukuunottamatta,
lähetti Lotta Jaatinen.

Kärki
jonka

Luetteloinnista luennoidessa:
“Teksti, ei välittävää laitetta  eli
silmälaseja ei lasketa”

Ilves! Ö! Ö! Ö!
Index teki ekskursion
Tampereen Bobcatsss
konferenssiin.
Informaatio
ja
kirjastoalan
konferenssi Bobcatsss
järjestettiin
tänä
vuonna Tampereella.
Matkani siis alkoi
Oulun junaasemalta,
jossa
jo
varhain
aamulla
klo
5.30 Indexiläiset vasemmalta: Matti, Hanne, Olli, Esko,
astuin
Nääsvilleen Lauri ja alhaalla Eetu.
vievään junaan. Perillä Kuvan otti joku paikallinen.
Tampereella
suuntasimme suoraan
rautatieasemalta Tampereen yliopistolle, jossa konferenssin alkuseremonia
oli ehtinyt loppusuoralle, kun me saavuimme paikalle. Ehdimme kuitenkin
näkemään muumit ja Nuuskamuikkusen, jotka olivat järjestäneet pienen
musiikkiesityksen ja joiden kanssa konferenssiin osallistuvat pystyivät
ottamaan yhteiskuvia.
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Illemmalla pelasimme jengaa Mallashovissa. Kun sääntöjen mukaan
pelaaminen alkoi kyllästyttää, niin kokeilimme rakentaa jengapalikoista
mm. Stonehengeä ja Kaabaa.
Seuraavana
aamuna
ulostauduin
Omenahotellista
Liisankallion
kaupunginosaan Kalevan kirkkoa katsomaan. Pienen kirkkokierrokseni
jälkeen suuntasin kulkuni Tampereen yliopistolle, jossa oli harmikseni
luennot jo loppuneet. Se ei kuitenkaan haitannut, sillä sen jälkeen Indexin
ekskursioporukka suuntasi kulkunsa Tampereen kuuluisaan museoon
Vapriikkiin, jossa yhden pääsylipun hinnalla pääsi näkemään monta eri
kokoelmaa, mm. eläin, kivi ja jääkiakkomuseota. Vapriikissa oli vastikään
avattu
uutuutena
myös
Pelimuseo,
joka esitteli lähinnä
elektronisen pelaa
misen
tuulia
menneiltä
vuosi
kymmeniltä.
Museon asiakkaat
Kuva: Eetu Karjalainen
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Kuva: Eetu Karjalainen

Päivän ohjelmiston lopuksi oli mahdollista lähteä järjestetyille
kiertokäynneille Tampereen museoihin yms. Minä osallistuin Leninmuseon
kierrokselle. Leninmuseo oli juuri rempannut tilojansa, joten pääsimme
kiertämään uudessa ja suihkunraikkaassa museossa (itse museoesineet olivat
toki jo vuosikymmeniä vanhoja). Museossa oli mahdollisuus istahtaa
moottoripyörän selkään, jonka
sivuvaunussa istuskeli Leninin
vahanukke. Myös Stalinin
vahanukke
seisoskeli
lä
hettyvillä ja totesin, että
kyseessä oli varsin lyhyt mies.
Myös isä aurinkoisen hoikkuus
yllätti, kuvittelin hänet vähän
tanakammaksi.

pääsivät nostalgiapärisemään vanhojen pelien, kuten Invataxin, parissa.
Kellarista löytyi taasen Hurriganes museo.
Bobcatsss konferenssien yhteydessä on perinteisesti järjestetty iltajortsut
jossakin paikallisessa yökerhossa ja näin tehtiin myös Tampereella.
Suuntasimme siis kulkumme kirjastotätiopiskelijoiden pippaloihin Klubiin.
Musiikki pauhasi ja juoma virtasi, ihan peruskekkerit. Ei siitä sen enempää.

Kuva: Eetu Karjalainen

Seuraavana aamuna ei jaksanut. Ei kyennyt. Ei pystynyt. Mutta oli pakko
jaksaa, sillä viimeistään klo 12 piti painua helevettihin hotellihuoneesta. Sen
tein ja läksin viimeisen kerran Tampereen yliopistolle, jossa seurasin
Indexin oman pojan Laurin esitystä. Koska kyseessä oli Bobcatsss
konferenssin viimeinen päivä ja konferenssi oli avattu avajaisseremonialla,
niin oli myös sopivaa päättää se lopppuseremonialla. Seremoniassa
paljastettiin seuraavan vuoden Bobcatsss konferenssin järjestäjäkaupunki:
Latvian pääkaupunki Riika. Sinnekö siis ensi vuonna? Latvia kiehtoo minua
elementtinä, en ole NÄÄS käynyt siellä aiemmin.

Tampere alkoi jo kyllästyttää, joten painelin päätösseremonian jälkeen
suorinta tietä rautatieasemalle, josta klo 17 lähti juna kohti Oulua.
Kirjoittanut: Eetu Karjalainen
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Oispa
simaa.

Liisan simanurks

Tänäkin vuonna sain vastuullisen tehtävän
valmistaa perinteikäs Indexsima. Toisin
sanoen vaadin tehtävää itselleni jo
syyskokouksessa, ja uhkasin että muutoin en
lähde koko hallitukseen. Viime vuoden
kokemuksesta viisastuneena tein kaiken kuten
ennenkin: sima käymään viime tingassa ja
epätoivoista tyhjien pullojen hankintaa
indexläisten nurkista.
Simasammio pulputtaa keittiön
nurkassa ja siivittää vapputunnelmaan.
Siman perinteikkäät
ainekset.
Sitruunaa ei kannata säästellä! Sekaan voi
viskata muitakin sitrushedelmiä. Tässä osa
sitruunasta korvattiin appelsiinilla.
Simat suhmuroi: Liisa Komminaho
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Ruokapalstan fanipostia
Vuosien saatossa milloin milläkin nimellä ilmestynyt ruokapalsta on
kerännyt osakseen vankan joukon ihailijoita. Onpa tapahtunut niinkin, että
säännöllisen epäsäännöllinen kulinaristinen pläjäys on innostanut
lukijakuntaa itsekin kyökin ääreen vaihtelevin lopputuloksin. Relevanssi
julkaisee nyt muutaman anonyymiksi jättäytyneen kotitkokin fanipostina
lähettämiä kuvia arveluttavista aterioista.

Eroottinen aamiainen.
Lähettäjä: Matti (nimi muutettu)

Pannukakku.
Lähettäjä: Lapamatofani69

Letut.
Lähettäjä: Snaxmaster9000
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