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Kuva: Sonja Mantila

Pääkirjoitus
Oli kesäsi sitten toimelias tai
kiireetön, nyt se on ohi ja tilalla on
uusien haasteiden syksy.
Kukaan tuskin kuitenkaan kokee
kaikkia
haasteita
positiivisesti.
Turhantuntuisiin
tai
hankaliin
ongelmiin
löytää
mielellään
helppoja ja nopeita ratkaisuja.
Internetin markkinointikoneisto on
oppinut säälimättä hyödyntämään
tätä inhimillistä tendenssiä, mitä
tämän numeron kansi omalla
tavallaan parodioi. Todellisuudessa
rehevien evien ja mehevän pyrstön
takana on aina aimo annos rehellistä
työtä. Unelmakehon saavuttamisesta
täytyy maksaa muutakin kuin
sinällään arvokas hiiren naksautus.

fingerporin Eetun ja syvien vesien
Suomuisen lisäksi uusia kasvoja:
Relevanssin polttavan inkvisition
kuulustelusta selvinneet fuksit.
Mitähän
heillä
mahtaa
olla
tunnustettavanaan?
Indexin jäsenenä Relevanssi on
myös sinun lehtesi!

Max Peltonen

Onneksi (luento)salille ei tarvitse
kuitenkaan suunnata kokonaan omin
voimin. Tämä tiedetään myös
Relevanssissa,
sillä
lehtemme
todellinen tekijäkaarti ei suinkaan
rajoitu
kolmihenkiseen
toimi
tukseemme.
Tämän
numeron
tekemiseen osallistuivat tuttujen
naamojen,
PJSiljan,
Index
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Kuva: Silja Lahdenperä

PJ Palsta
Jee fukseja!
Taas on se paras aika vuodesta, kun
päästään
tutustumaan
uusiin
opiskelukavereihin.
Kiltahuone
täyttyy iloisesta hälinästä ja fuksien
energisyys
tarttuu
niin,
että
vanhakin
indexläinen
löytää
hetkeksi opiskelumotivaation.
Tämänvuotiset fuksit vaikuttavat
erityisen aktiivisilta. Saatiinhan yksi
houkuteltua hallitukseen jo kesken
vuoden.
Myös
Siikajoen
mökkireissun fuksiprosentti oli
ennennäkemätön. Marraskuun 24.
päivä Index pitää pikkujoulut,
joiden yhteydessä on syyskokous ja
silloin
houkutellaan
mukaan
loputkin.

löytyy varmasti. Kaikkia edellä
mainittuja juttuja pääset muuten
tekemään Indexin kanssa vielä
tämän syksyn aikana.
Nähdään kiltiksellä!
Silja

Miksi sitten kannattaa lähteä
hallitushommiin?
Hallituksen
jäsenenä saat olla itse mukana
päättämässä, millaisia tapahtumia
Indexin varoilla järjestetään. Halusit
sitten samoilla metsässä, bailata
Talolla tai pohtia graduaihetta
porukalla, samanhenkistä seuraa
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Kissaakin kiinnostaa
Kiinnostaa:
Työt. Vaikka Kissa noin lähtökohtaisesti
suhtautuu epäillen työntekoon, kuulostaa
hyvältä, että moni indexläinen on saanut
töitä. Jonkunhan täytyy tienata tonnikala ja
herkkurahat. Terveisiä mm. Kemiin,
Kuopioon ja Geneveen.
Järjestöhommat. Kokouksissa voi tuntea
itsensä tärkeäksi, päättää asioita toisten
puolesta, ja juoda kahvia. Joskus saa
pullaakin. Kissa on kuullut että Indexin hallitukseenkin on avautumassa
erittäin haluttuja paikkoja. Syyskokouksessa voi juntata vaikka koko
hallituksen uusiksi!
Ei kiinnosta:
Humanistisen tiedekunnan muutto. Muutokset ylipäätään ovat epäilyttäviä,
ennen oli kunnollista ja ei se vaihtamalla parane. Lisäksi muutettaessa Kissa
yleensä joutuu pieneen vankilaan, jota kuljetellaan autossa ja ties missä.
Epämiellyttävää.
Uusien ravintoloiden nimet. Ne eivät sovi yhteen, kaksi ravintoloista on
melkein samannimisiä, eikä kukaan enää muista mikä ravintola on missäkin,
kun nimet vaihtuvat joka vuosi. Kyllä on niin että vanhat nimet olisi voinut
säilyttää, vaikka
palvelun
tuottaja
vaihtui.
Silakkaa
kuitenkin
kuuluu
edelleen
olevan tarjolla.

Teksti: Liisa Komminaho
Kuvat: Henri Pitkänen
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Kuva: Max Peltonen

Index menossa...

Indexin rastivahdit vahtimassa rastiaan fuksisuunnistuksessa.
Suunnistajien viattomuuden suojelemiseksi emme voineet valokuvata
yhtään fuksia suorittamassa rastin tehtävää.

Kuva: Max Peltonen

...ja tulossa

Henri nauttii kiltiskahvien
antimista.

• 2.11. Hallituskähmintä
ja hallituksen esit
täytyminen fukseille
Jennyn luona
• 2.11. Halloweenbileet
uudessa Hevimestassa
(yhdessä Kultun ja
Tiiman kanssa)
• 17.11. Palautepäivät
• 24.11. Syyskokous ja
pikkujoulut City
Billiardissa
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Index-uutiset
Hallituskriisi!
Vaikeina aikoina on tehtävä rohkeita päätöksiä. Syksyn saapuessa ja
yliopiston aktivoituessa Indexin hallitus löysi itsensä varsinaisesta
kriisitilanteesta, kun ennakoimattoman moni hallituksen jäsen olikin
joutunut töihin! Vanhojen partojen jättäessä tehtävänsä toimeen tarttuivat
hallitukseen uusina tulokkaina Jenni Backman talousvastaavaksi, Ada
Maria Rantatalo kopoksi ja Lauri Kuha sopoksi. Tämän lisäksi
kulttuurivastaava Matti Pieniniemi laajensi vastuutaan liikuntavastaavan
pestillä. Kriisi vältetty, mitähän seuraavaksi!

Syksy yllätti toimittajan!
Hautuumaan naapurissa koettiin kauhun hetkiä, kun Oulun merkittävimpänä
pidetyn ajankohtaisjulkaisu Relevanssin päätoimittaja astui ulos talostaan
ensimmäistä kertaa kahteen viikkoon. "Täällähän on tosi pimeää", totesi
huipputsurnalisti ja palasi kotiinsa.
Ajan hengessä: Max Peltonen

Indexfingerpori

7

Hallituksen kesäkuulumisia

Kuva: Matti Pieniniemi

Matti sai kerättyä näin paljon klemmareita 3kk arkistoseulonnan jäljiltä työ
ja elinkeinoministeriöllä. Arkiston saloista paljastui myös monia
mielenkiintoisia tapahtumia joita emme voi painaa tässä mutta voi
tiedustella Matilta tarkemmin.

Silja: Vietin koko kesän ItäSuomen
helmessä, Kuopiossa. Pääkirjaston tieto
palvelutiskin lisäksi vaikutin mm.
Valkeisen rannalla (ks. kuva). Ihan ok
kesä.

Kuva: Silja Lahdenperä
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Lokakuun 6.7. päivä syksyn
upouudet fuksit ja hallitus (ja
muu
vanhempi
konkari)
kokoontuivat jo oman opiskelu
taipaleensa ilot ja surut taakse
karistaneen Paulan lapsuuden
kotiin
viettämään
Indexin
perinteiseksi
muodostunutta
Siikajokiviikonloppua. Perillä
grillattiin, saunottiin, kutsuttiin
maallisen taakan jättäneitä,
soitettiin aamuneljältä ennustuslinjalle, pelattiin pelejä (Cards Against
Humanity on hirvittävän… hyvä...? Tätä pitää pelata lisää.) sekä
rentouduttiin huikeassa seurassa. Myös Siikajoen rannat tulivat tutuksi yön
aikana.
Yön viimeisillä – tai aamun ensimmäisillä 
tunneilla kuultiin myös palohälyttimen ääni,
jonka esim. allekirjoittanut ja moni muu jätti
huomiotta. Fuck it.
Yöllinen ujellus johti ilmeisesti aamulla
kostotoimiin
ja
tulella
leikkineiden
herätykseen hallituksen kokouksen jälkeen.
Aamulla
herra
Suomuinen
tarkkaili
mökkiläisiä,
istuen
alakerran
aulan
nojatuolissa Ylämaan lintu vierellään ja
jatkaen juhlintaa toisten jo pudottua pois.

Teksti: Lauri Kuha
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Kuva: Lauri Kuha

Kuva: Matti Pieniniemi

Siikajoki 2017

Fuksikysely 2017
Tuttuun tapaan Relevanssi järjesti tänäkin vuonna perinteisen
fuksikyselynsä uusille Indexin jäsenille. Kiitos kaikille vastanneille.
Aino Kopperoinen:
1. Mistä tulet?
Oulusta
2. Mikä tuo sinut informaatiotutkimuksen pariin?
Kiinnostus aiheen opiskeluun.
3. Mihin sinut sijoitettaisiin kirjastossa?
Lastenosatolle.
4. Kerro synkin salaisuutesi.
En kerro.
5. Löydät Indexin maskottihauen, Herra Suomuisen, krapulassa
eteisestäsi. Mitä tarjoat hänelle helpottamaan oloa?
Kahvia ja suklaata
6. Mikä on mielestäsi paras riimi sanalle fuksi?
Yksi, koska fuksit ovat ensimmäisen vuoden opiskelijoita.
Lauri Kuha:
1. Mistä tulet?
Nivalasta eli lehmäkaupungista, Pohjois
Pohjanmaan eteläosista.
2. Mikä tuo sinut informaatiotutkimuksen
pariin?
Keväällä 2015 mietin mitä hakisin
opiskelemaan ja tämä oli kolmantena
maantieteen ja kirjallisuuden kanssa
listoillani.
3. Mihin sinut sijoitettaisiin kirjastossa?
Hyllyttämään kertomakirjallisuutta ja
leikkimään sosiaalisessa mediassa.
Lauri
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4. Kerro synkin salaisuutesi.
Se, että hain myös ICTtradenomiksi Kajaaniin...
5. Löydät Indexin maskottihauen, Herra Suomuisen, krapulassa
eteisestäsi. Mitä tarjoat hänelle helpottamaan oloa?
Gambinaa – tuota kirjastonhoitajien eliksiiriä.
6. Mikä on mielestäsi paras riimi sanalle fuksi?
No tietenkin ”aluksi”! Pohjalta pääsee vain ylöspäin…

Tuula Ojala:
1. Mistä tulet?
Pohjanmaan perukoilta.
2. Mikä tuo sinut
informaatiotutkimuksen pariin?
Tiedonnälkä.
3. Mihin sinut sijoitettaisiin
kirjastossa?
Kauhuosastolle.
4. Kerro synkin salaisuutesi?
En usko hammaskeijuihin.
5. Löydät Indexin maskottihauen,
Herra Suomuisen, krapulassa
eteisestäsi. Mitä tarjoat hänelle
helpottamaan oloa?
Paikan viltin mutkasta ja höyryävän
kupillisen.
6. Mikä on mielestäsi paras riimi
sanalle fuksi?
Kiksi

Tuula
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Herra Suomuisen selviytymisopas

Kuva: Silja Lahdenperä

Yliopistolla jo monia vuosia
asustanut
Suomuinen
on
päättänyt
raottaa
sanaista
arkkuaan yhteiseksi hyväksi.
Viisaan hauen johdolla fuksitkin
liikkuvat
pian
yliopiston
käytävillä kuin hauki vedessä.
Älä jää kuin kala koukkuun,
vaan ota Suomuisen vinkeistä
onkeen!

Älä hätäile. Yliopiston aikaavaruusvääristymässä kaikki hidastuu, ja olet
kuin täi tervassa. Asioille, kuten esimerkiksi ruoan jonottamiselle,
vastausten saamiselle viesteihin, tai suoritusmerkinnöille kannattaa varata
aikaa.
Näytä ja tunnu hyvältä. Lammen kuninkaan tunnistaa jo etäältä.
Suomuisen salaisuus kiiltävään ulkokerrokseen: rasva ja sisäinen voitelu.
Myös vuosittainen etelänmatka aurinkoiseen Siikajoen kuntaan tekee
ihmeitä hyvinvoinnille.
Ole ajoissa. Aikainen fuksi opintopisteen nappaa. Aloita valmistautuminen
tenttiin ajallaan ja riittävästi aikaa essekirjoituksen vaatimaan luovaan
prosessiin. Älä ui virtaa vastaan, vaan käännä sen voima omaksesi.
Älä jätä leukaluitasi lukkoon. Luennoitsijoiden työhön kuuluu kuunnella
ja vastata kysymyksiisi, joten kannattaa laittaa heidät todella tienaamaan
elantonsa. Varo kuitenkin kilpalaulantaa, tai saatat pian löytää itsesi suon
silmästä.

12

Ole tietoinen ympäristöstäsi. Yliopiston monipuoliset tilat kätkevät
sisuksiinsa rajattomat mahdollisuudet, jotka vain odottavat hyödyntäjäänsä.
Seuraavat päiväunet voivat olla jo lähimmän sohvankulman takana.
Rakasta lähimmäistäsi. Yliopiston käytävät ovat täynnä lämminhenkisiä ja
joskus verisiä eläinkunnan edustajia. Suomuinen
ottaa mielellään myös fuksit niljaiseen syleilyynsä.

Kuva: Max Peltonen

Kirjoittanut: Herra Suomuinen

Indexfingerpori
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Maxin Snaxit
Pizza Tutti Frutti
Sisältönsä mukaan nimetty, suomalaisittain soinnutetusti "Känkky
kaikki hedelmät" on täydellinen herkku niihin hetkiin, kun tarvitset
piristettä ja vitamiinia päivääsi.
Vaihe
1:
Mittailulusikat
jätetään
niitä
tarvitseville. Jauhoja ja vettä mitataan aterialle
osallistuvien mukaan. Syömärien määrää voi
kätevästi vähentää vaiheessa 2/3/4 kun valitaan
täytteet ja muuta. Itsenihän ei tarvitse.
(Oikeasti
mittalusikka
hukkui
kesken
journalistisen prosessin. Tuntuu pahalta, mies.)
Muut varusteet mitataan jauhoista riippuen
silmämääräisesti
taikinan
kosketustuntuman
mukaan. Suositus: kädet irti taikinasta ennen
uunia.
Vaihe 3: Jauhot ja hiiva ja suola. Reseptin painopiste
on autenttisuudessa, ja mitä vähemmän turhuuksia,
niin sitä autenttisempaa itaalialasta herq.
Kastike: mömmötomaattia ja maitoa. Huom. kuva on
taloudellisista syistä lavastettu, sillä maito on
lopussa.
Unohdin laittaa uunin päälle. Tässä menee vielä
hetki.
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Vaihe 3: Täytteet. Tähän pitsoon tulee kaikki
hedelmät eli mansikoita ja banaania.

Vaihe 5: Autenttinen bitsuri paistetaan
oikeassa Ittalianokiviuunissa, jossa asteita on
yli tuhat! Sellaisen puutteessa sähköuunin nupit
väännetään koilliseen tai
kaakkoon myötäillen suurimpien
numeroiden sijaintia. 300 asteessa
paistoaika on 10 minuuttia tai hieman alle.

Todellinen kulinaristi ei tyydy pizzazzaan
mihinkään vähempään kuin aitoon itaalialaiseen
Muhzarellaan.

Työtapaturma!
Snaxi
viihtyi
etelän
lämmössä ratkaisevan minuutin liian
pitkään.
Ensi
kerralla
paremmin.
#Indexpaahtaa #Syönsensilti

Läpyskät lennätti: Max Peltonen
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