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Pääkirjoitus
Ei
tarvitse
olla
opiskelija
huomatakseen, kuinka luentosalien
ja tenttikirjojen lisäksi oppimismah
dollisuuksia tarjoaa myös ympäröi
vä maailma. Tämän suuren, jaetun
ulkoisen yhteisintä ja välittömintä
antia ovat vuodenajat, joista yksi
taas on kompuroinut kollektiivisen
kynnysmattomme yli: kevät.

Kuvat: Jenny Kärki

Päätoimittaja
ennen
Gambinaa.

Gambinan
jälkeen.

Kevät ei ehkä edusta monille
luopumisen aikaa: emme luovu kuin
inhan kylmästä lumesta ja saamme
tilalle pohjoisen auringon, joka
väsymättä paistaa Oulun ylle myös
silloin kun ei tarvitsisi. Kuitenkin
oman kevääni opetussuunnitelmaan
on
tuntunut
kuuluvan
juuri
muutoksen tuoma luopuminen.

Vielä
jälkeen.

Yliopiston pohjoispäädyssä muuttopuuhastelu on jo täydessä tohinassa, kun
humanistinen tiedekunta valmistautuu muuttamaan uusiin tiloihinsa. Index
kin on jo haikein mielin suorittanut symbolisen luopumisen omasta
kiltahuoneestaan. Lisäksi tämän numeron myötä Relevanssi hyvästelee
yhden ehkä lehtemme rakkaimmista sisällöistä.
Jotta vappuinen mielialanne ei tämän myötä lipsahtaisi turhan synkäksi,
lienee minun paikallaan muistuttaa, että vanhan loppu on usein uuden alku.
Ja yhdestä emme kuitenkaan luovu vappuisin. Se on
Irrelevanssi.
Max Peltonen
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Kuva: Jenny Kärki

PJ Palsta
Thank God I’m busy
Näin Indexin ylijohtajan ominaisuudes
sa ja tämän jalon julkaisualustan val
tuuttamana olen päättänyt poistua
kaapista. Mikä olisikaan näyttävämpi
foorumi tälle ylitsevuotavaiselle avau
tumiselle!
Olen ihan hurjan ahdistunut ja stressaantunut ihminen. Ylläri? Olen
tutkiskellut itseäni syvällisesti ja pitkään, ja tullut siihen tulokseen ettei
kyseessä ole ehkä sittenkään nykyisten olosuhteiden sanelema olotila vaan
ennen kaikkea persoonallisuuden ominaisuus. Monessa yhteydessä mieleeni
on putkahdellut internetissä levinnyt audiovisuaalinen klippi, jossa
humoristisesti yhdistettiin poppari Antti Tuiskun hiihtelykappaleen ”jaksaa,
jaksaa” hokema, hassuttelusetä Sami Hedbergin toteamukseen: ”NO EI
VITTU VÄLTTÄMÄTTÄ JAKSA!” Samaistun.
Onni onnettomuudessa, että satuin paikalle Indexin syyskokoukseen 2016,
jossa minut taivuteltiin mukaan ainejärjestötoimintaan. Kuten Indexin pj
Elina vuonna 2012 kirjoitti tällä samaisella palstalla: ” Jos en olisi lähtenyt
tänä vuonna Indexin puheenjohtajaksi, kalenterini olisi taatusti tyhjempi –
mutta niinpä olisi elämänikin.”
Ilman Indexiä olisi niin helppoa jäädä vain kotiin märehtimään oman
persoonallisuutensa synkkiä puolia ja ihmettelemään mitä kaikkea olisikaan
pitänyt tehdä – mutta enpä tehnyt. Sen sijaan rientoja on moneen lähtöön,
olen saanut paljon ihania tuttavuuksia ja olen päässyt kokeilemaan montaa
uutta asiaa. Esimerkiksi menetin simakokkailuneitsyyteni Indexin ansiosta.
Siitä myöhemmin tämän julkaisun sivuilla.
Hauskaa vappua kaikille!
PJ Jenny
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Projekti Indexima
Index vaati voltteja simaan, joten
voltteja tulee! Mutta kun amatööri laite
taan asialle, niin laadusta on tingittävä.
Googlen tuloksista löytyi lupaavan
Kekkosen taikasiman resepti. Tosin
viinihiivan tilalle lipsahti turbohiivaa,
jonka kanssa 30 litran käymisastiaan
sujahti 1,5 kg fariinisokeria, 3 kg taloussokeria, 400 g hunajaa, 9 sitruunan
mehu ja pikahiivan mukana tulleet ravinneaineet.
Pian kylpyhuoneen nurkasta nousi hiivan sekä kuoleman huumaava tuoksu
ja lisäksi kuului iloinen pulputus.
Käymisenpysäytysaineen ja muutaman päivän laskeutumisen jälkeen
vuorossa oli lappoaminen ja koemaistelot. Ulkopuolisen koemaistelijan
makuarvio: ”Simaa, olutta ja lämmintä kusta.”
Ei siitä mihinkään pääse, lopputuote on
lähempänä kiljua kuin simaa. Seitse
mäntenä päivänä simakokki lepäsi ja
vuorossa oli Indexin munkkitalkoot ja
simanmaisteluiltama. Legendoja aihees
ta voi kysellä asianomaisilta, jos
tohtivat kertoa.
Kiitos ja anteeksi, terkkuloin Jenny

Men
oj
S e u r a e ts i m
äs
aava
lla s sä?
i vu l l
a!
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INDEXIN VAPPU
MENOT
Jekku jekkusia
Vappu on juopottelun ohella otollista
aikaa jekutteluun. Indexin Tiimalle
toteuttamassa kiltahuonejäynässä käytiin
ripottelemassa Sata Suomista ympäri
heidän huonettaan. Kostoksi tiimalaiset
tulivat kuokkimaan Indexin kiltahuoneen
jäähyväistilaisuuteen.

Kuva: Jenny Kärki

Toimitus ei
kommentoi
Tiiman
vastajäynän
onnistunei
suutta.
Kuva:
Lotta Höök

Kiltisbileet
Kiltiksen jäähyväisbileitä vietettiin 11.4. ja
tarjolla oli hyvää seuraa, pientä purtavaa ja
sitomisleikkejä tiimalaisten kanssa. Sekä
tietenkin ilmapalloja! Yhteensä näille
kekkereille osallistui noin parikymmentä
ihmistä, mikä tarkoitti harvinaisen tiivistä,
mutta samalla hauskaa tunnelmaa ja illalla
osa porukasta jatkoi vielä hassuihin
hattubileisiin.
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Kuva: AdaMaria Rantatalo

Kuva: Jenny Kärki

Juomalauluharjoitukset
Lauantaina
21.4
sekalainen
humanistien ja kasvatustieteilijöiden
muodostama joukko kokoontui kau
punginteatterin nurkille viettämään
laatuaikaa lauleskellen ja wappujuo
miaan nautiskellen. Indexläisiä paikal
la oli neljä. Lauluharjoitusten
päätyttyä ihmiset hajaantuivat eri
puolille Oulua jatkamaan rattoisaa
lauantaipäiväänsä.
Allekirjoittanut
(Lauri) siirtyi Helmen terassin
huomaan Henkan ja KultuAleksin
kanssa.
Henri nauttii
terassitunnelmasta.
Kuvamanipulaatio:
Aleksi Kelloniemi

Suomuisen kätewä winkki
wappuun
Indexin maskotti herra Suomuinen on wapun aikaan
monessa mukana ja moni on ihmetellyt kuinka tämä
ahkera hauki oikein pysyy niin skarppina joka
paikassa. Suomuisen vinkki wappukansalle onkin
virkistävien päiväunien ottaminen kiltiksellä ja
kofeiinipitoisten juomien nauttiminen.
Kiitos vinkistä rakas kala! <3
Kuva: AdaMaria Rantatalo
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Vuoden fuksi valittu ja tiedossa
Mönttipiknik Limingantullissa 16.4. Jännitys
tiivistyy. Punainen matto rullautuu.
Etäältä kuuluu rummunpärinää:
trrrrRRrrrRRrrrRRrr. Ja sieltä se tu
lee! Perinteisten fuksikastemenojen
vihkimänä passinsa palauttanut Lauri
Kuha kruunataan kantamaan Indexin
vuoden fuksin prestigöösiä titteliä.
Meillä on kruunukin. Tai nyt se on
Laurilla siis. Onnea voittajalle!
Kuva: Max Peltonen

Vapun sää
Vapuksi luvataan mm. sadetta, lunta, räntää,
rakeita, simaa, munkkeja, kaljaa, viinaa,
Gambinaa, oksennusta, aurinkoa, kuuta.

Suomuinenkin osallistui
kastajaisiin. Juonikas eväkas
ei kuitenkaan osannut hämätä
tarkkasilmäistä toimittajaa,
sillä ylenpalttinen nokostelu
kavalsi jo jonkin aikaa
jatkuneen juhlaputken.
Kuva: Max Peltonen

Kuvituskuva. Kuvan sääilmiöt eivät liity tapaukseen.

Vapun menot teille toimittivat: Max Peltonen,
Lauri Kuha & AdaMaria Rantatalo
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Suuri simatesti

Wappuhengen mukaisesti (Ir)Relen toimittaja nostaa
juomalasit, avaa korkit ja käy läpi erilaisia markettien
hyllyjä koristavia vappusimoja.
Kaskein Juhlasima (3,65€/1l)
Alkoholia 0,8%
Tyylikäs lasipullo kullanvärisen sisältönsä kanssa. Ei
vaahtoa juurikaan kaataessa.
Todella sitruunainen maku, joka poikkeaa perinteisen
kotisiman mausta.

Spring Sima (1,39€/1,5l)
En tiedä miten tätä kuvailisi kauniisti. Ehkä ”öeärgh”
kertoo suurimman osan. Hyiss. Mauton, esanssi ja
sokerikyllästeinen
litku.
Väriltään
tummempi,
ammentanee itsensä Tuonen mustasta virrasta.
Omenamaun vivahde, joka ei riitä pelastamaan tätä
hirvitystä.

Vanhan Porvoon Fabriikin Kotisima (3,89€/0,95l)
Väreiltään pehmeään muovipulloon on saatu vaalea
juoma, joka maistuu oikealle simalle ja tuoksuu oikealle
simalle. Nyt olemme suurien asioiden jäljillä.
Maistelija: Lauri Kuha

io:
Bonusarv
(?€/?l)
Indexima
Maku 5/5
Olo 5/5
Aamu 4/5
t. Max
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URHEILU
Kuva: AdaMaria Rantatalo

Kelpaa
kuivanakin:
Kirkkovene
soudut
Kirkkovenesoudut järjestettiin sunnuntaina 22.4. Tuiran uimarannalla.
Uhkaavan jäätilanteen vuoksi joelle ei päästy soutamaan, mutta tilalla
järjestettiin kuplajalkapalloa ja kuivasoutua (kuvassa). Osa indexläisistä
kävi myös keikkumassa Koneen punaisen auton kyydissä pitkin Oulua ja
päätyi palvomaan hiekkarannalla aurinkoa ja siemailemaan sihijuomaa sillä
tahdilla, että yhdellä heistä krapula kesti pari päivää.
AdaMaria

Seuraava maanantai. Sekalainen seurakunta
kokoontuu Kaijonharjun Kuutioon. On taas
se aika vuodesta: Indexin ja Suman ympäri
päissäänajot. Tässä kunnianhimoisessa ja
kaljanhuuruisessa
urheilutapahtumassa
kierretään
kaupungin
kapakoita
pääasiallisesti polkupyörien selässä. Tänä
vuonna reitti kiersi Tuiraan ja keskustaan
ensin Toppilan kautta. Tutuiksi tulivat niin
jähmettyneet loskakertymät, liikennesään
nöt, kuin psykobillykin.
Max
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Kuva: Max Peltonen

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita!

Paikallinen mies on ihan vitun
voittamaton
Urheiluviikko huipentui kädenvääntöturnaukseen.
Haastaja toisensa jälkeen istuutui kokeilemaan
onneaan, mutta turhaan. Tanner tömisi ja luut
rutisivat. Lopulta huoneeseen ei jäänyt yhtäkään,
jota mestaruuden masinoinut Max "Power"
Peltonen ei olisi päihittänyt.
Miltä nyt tuntuu?
"Hyvältä. Lisää kaljaa."
Kuva: Mari Laiho

Indexfingerpori
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Muistojen kiltis
Kiltahuoneemme siirtyy syksyllä uusiin tiloihin ja
on aika heittää hyvästit vanhalle kiltikselle. Tässä
jutussa muistellaan rakasta kiltistämme.
"Kiltahuone on vuosien varrella ollut merkittävä
opiskelun, päiväunien ja ainejärjestötoiminnan
tukikohta, jossa on voinut tavata opiskelutovereita.
Mieleenpainuvimpia hetkiä ovat ehkä olleet
melodicacoverien kuunteleminen sekä aamulla
kello
seitsemän
aikaan
otetut
päiväunet
mikroluokassa vietetyn opiskeluyön jälkeen.
Tärkeintä kiltiksellä ovat kuitenkin olleet ihanat
ihmiset, omaperäinen indexhuumori sekä tuki ja
lohtu niin opiskeluun kuin muihinkin asioihin
liittyvissä huolissa."
Kuva: AdaMaria Rantatalo

Marjut Perälä

”Indexin kiltikseltä on niin paljon
hauskoja
muistoja!
Kun
aloin
miettimään rakasta kiltahuonettamme,
ensimmäisenä mieleen tuli se kiltiksen
tunnelma, joka oli päivästä ja hetkestä
riippuen rauhallisen uninen (joku voisi
sanoa indexmäisen hiljainen) tai hauska
ja lähes hysteerinen. Monesti mietittiin
kuinka hyvin ne jutut kuuluu sinne
tutkijanhuoneisiin ja atkluokkaan asti.
Toki tila toimi myös Indexin
kokouspaikkana
sekä
huikeiden
bilejulisteiden näyttelytilana. Kaapit ja
seinät olivat täynnä vuosien varrella
Kuva: AdaMaria Rantatalo
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kertyneitä muistoja vanhojen hallitusten ajoilta. Jokainen vuosikurssi jätti
vähitellen oman jälkensä johonkin kiltiksen nurkkaan.
Kun aloitin opiskelut vuonna 2009, kiltahuoneemme oli vielä nimellisesti
jaettu Humanistisen Killan kanssa, eli kyseessä oli jonkinlainen
humppakillan ja Indexin yhteistila. Jossakin vuosien varrella
allekirjoittanutkin taisi olla piilottamassa sitä "Humanistinen Kilta"
merkintää ovelta. Vaikka ihana kattokiltamme onkin varmasti jokaisen
indexläisen sydäntä lähellä, kyllä meillä oli vahva tunne siitä, että oma kiltis
pitää olla, samoin kuin muillakin!
Itse vietin opiskeluaikana eniten aikaa kiltiksellä silloin, kun edellisenä
iltana oli mennyt vähän myöhään ja kaipasi hetken rauhaa sohvalla
röhnöttäen. Kerran olimme erään Löppösen Paulan kanssa hieman
lepäämässä kiltiksellä, kun eräs Rantasen Mikko tuli koputtelemaan ovelle.
Ovi oli siis mennyt lukkoon ja meillä kesti Paulan kanssa niin kauan sopia,
kumpi nousee sohvalta ja avaa oven, että Mikko oli sillä aikaa näppäränä
miehenä hakenut avaimen jostain ja tuli sillä sisälle. Sori siitä Mikko, mutta
kyllä tämä edelleen naurattaa!
Nyt Indexille on koittanut aika pakata tavaransa ja muuttaa uusiin tiloihin.
Vanhaa kiltistä tulee varmasti ikävä, mutta yhtä varmasti uusissa tiloissa
alkaa syntyä lisää hauskoja muistoja. :)”
Minna Pätsi

Kuva: AdaMaria Rantatalo
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Maxin Snaxit
Tippavoileivät
Oletko kyllästynyt tyhjiin lupauksiin? Oletko saanut tarpeeksesi
metripizzoista, joiden mitat eivät mene tasan? Turhauttaako jouluisin, kun
sarvekkaan vuohen sijaan piipusta tupsahtaa joku vanha parrakas ukkeli?
Meillä on jotain juuri sinulle: tippavoileipä!
Askel I: aineet.
Hankitaan tarvikkeet aterian
Tämänkertainen episodi vaatii:
voita
leipää
tipan
leipää
tippaleipää
(kaikki sponsoroimattomien
brändien tuotteita)

valmistukseen.

se t
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ä
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v
Snaxit

Askel II: käsittely.
Ota nyrkki kauniiseen
käteen ja anna oikeuden
tapahtua. Muista pestä
tassut.
Voitele leib.
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Askel III: täyttymys.
Tiputellaan muruset voidellulle leivälle.
Irrelevanssi kannustaa terveisiin elintapoihin,
joten leiväksi valikoitui tuntemattoman
merkin ruisleipä. (Puuttuva lähdeviite
ruisleivän terveellisyydestä. Ihan sama.)

Askel IV: nauttimus.
Nautitaan (ruoka)suonensisäisesti. Mums
mums. Kyytipojaksi kelpaa esim. vapun vi
rallinen ruokajuoma, Indexima! (Katso sivu
5, jos et jo katsonut. Voit katsoa silti.)

Rousx rousx!

Siman puutteessa
palanpainikkeeksi soveltuu
myös lasillinen maitoa.

Leivän leipoi: Max Peltonen
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