Kaikki on totta tai ainakin valetta
“Hieno kansi, itekkö teit?!?” - Jenni M, nimi ei
muutettu
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Taistelukopot 5000 Levy vai ERO??!?!?
Käykö Suomuinen vieraissa??
JA VIELÄ VERBALLA!

Tämä toimitus lopetti välittämisen

Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 2/2019

IRRelevanssi

Kuvassa olevat kommentoivat:
“Emme olleet edes paikalla.”

Pj rekryy uusia jäseniä
ties mistä/kestä
Ei tässä lehdessä ole mitään järkeä
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Pääkirjotus
Terveiset sairailta ja väsyneiltä päätoimittajilta... Pääsisäisen, wappuhulinoitten ja omien reissujen keskellä olemme yrittäneet myös
muistaa tehdä lehteä.
Olosuhteiden johdosta Indexin vuoden fuksia ei ole vielä valittu, joten
sitä ei myöskään tässä lehdessä julkisteta. Toimitus kuitenkin onnittelee
tulevaa vuoden fuksia!
Tarjoamme teille tämän lehden myötä teille pläjäyksen wappuviihdettä,
-vinkkejä ja -kuvia. Muistakaa juoda vettä ja pitäkää ihtene ihmisinä ja
haukina.
Flunssa ja wappu ei lopu koskaan.
P.S. Paitsi silloin, kun on juhannus.
P.P.S Toimitus on hyvin väsynyt

Rele-tiimi
Heidi & Jenni & Lucie & Tiina

Kuva: Jenny Kärki
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PJ-palsta
Höpsismistä päivää,
Wapu ei lopu, sano vierivä kivi kun kissalla pöytää
pyyhki. Wappupsykoosiin ei tarvita välttämättä kuin
yhdet hyvät sitsit ja kolmen päivän krapula. Nyt jo
jännittää mitä kaikkea tuleman pitää, joten tämän kirjoituksen logiikkaan panostettu antaumus on erittäin
huteralla pohjalla.

Kuva: Henri Pitkänen

Indexillä on ollut hurjanlainen kevät: olemme urmistautuneet alueilla,
joille emme viime vuonna uskaltautuneet. Kävimme kotimaan exculla
Helsingissä, osana massiivista opiskelijajoukkiota. Herranen aika, meitä
oli yhteensä melekeen sata! Ok, joku 75, mutta vietävän paljon enivei!
Lisäksi ollaan käyty laulamassa karaokea Giekulaisten kanssa, pelaamassa lautapelejä Cryolaisten kanssa. Ja pitkästä aikaa Index oli myös järjestämässä sitsejä: Wapun piknik-sitselle kokoontui yli 70 sitsaajaa teekkaritalolle, järjestelyistä vastasivat Verba, Index ja Gieku. Jatkoillekin tunki
semijäätävä määrä porukkaa. Toinen seremoniamestareistamme totesi:
”Olette parempia sitsaamaan kuin lääkisläiset!” Eli hyvä me!
Ja kaikkee on vielä tulossa, ihan melekosta meininkiä. Ei myöskään sovi
unohtaa, että hallitus on alkanut jo päissään kaavailla ensi vuoden tammikuussa Pariisin BOBCATSSS-konferenssiin suuntautuvaa matkaa. Valitettavasti kylän kommein kirkko koki kauheita, joten yksi turistikohde
vähemmän. Elleivät sitten franskalaiset restaurointiammattilaiset osoittaudu yllättävän ripeäksi porukaksi.
Indexin vuoden fuksi valitaan 29.4. pidettävässä munkkitalkoo- ja kevätkokoustapahtumassa, joten kaikki paikalle sinne niin! Lokaationa
allekirjoittaneen kämppä puokkarilla, lisätietoja esim. somessa. Sitten
tietenkin mennään myös piknikoimaan Ainolaan kun pääpäivä koittaa.
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Muistakaa nesteyttää ja pitäkää huolta toisistanne. Lupaan kirjoittaa seuraavaan releen pj-palstan, jossa on enempi järkeä ja vähempi puhekielisyyksiä. Ehkä.
terkkuloin
Jenny Ineri Äri (koska koolla on väliä)

Kuva: Jenny Kärki

Kuva: Jenny Kärki

Sarjis

Sarjakuva: Lotta Höök
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Wappu Bingo
Kai nää nyt osaat bingoa pelata!
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Hexcu
Hexcun alkajaisiksi odottelimme tamperelaisia
UDK:ta ja Teemaa Eduskunnan kirjaston edessä.
Tunnelma oli jännityksen täytteinen, innostunut ja
odottava. Vihdoin tamperelaiset saapuivat Henen
hienostuneen sinisellä bussilla.
Eduskunnan kirjastossa opimme että siellä saa tulostaa ilmaiseksi. ILMAISEKSI!!
(Muuta ei tässä vaiheessa enää Kuva: Pauliina Baltzar
muisteta...)
Kuva: Jenny Kärki

Tämän jälkeen kävimme nauttimassa nepalilaista ravintoa omassa
hyvässä indexseurassa. Mahat pullollaan kieriskelimme Oodin edustalle, jossa tapasimme
UPEAN haukipatsaan. Se oli kuin Suomuista
varten tehty!
Oodissa opimme siitä, kuinka Oodin kansalais- Kuva: Jenny Kärki
parveke luo tasa-arvoisuuden henkeä olemalla
samalla tasolla Eduskuntatalon portaiden
kanssa, laittaen kansan ja päättäjät ikään
kuin samalle tasolle. Opimme myös, että
Oodin kolmas
kerros on rakennettu siltarakennelmana.
Näiden lisäksi
Kuva: Jenny Kärki
näimme jännitKuva: Jenny Kärki
tävän futuristisen robottilajittelijan sekä psykedeelisen lasten satunurkan, jonne emme olisi halunneet krapulassa.

7

Oodin jälkeen hajaannuimme ja osa meni tamperelaisten kanssa
Kansallisarkistoon. Toisenlaiset, eli mm. meidänlaiset menivät Kaisatalolle etsimään omatoimisesti mm. erään Vesan teoksia...
Virallisen ohjelman jälkeen menimme
eksoottiselle ulkomaanristeilylle Tallinnaan. Laivabuffetissa söimme, söimme,
söimme, söimme ja söimme. Tanssilattialla tanssimme, tanssimme, tanssimme
ja tanssimme.
Vessassa
vedimme,
vedimme,
vedimme ja
vedimme
(koska se ei
toiminut).
Pelihuoneessa
Kuva: Tiina Kukkonen
pelasimme, pelasimme
ja pelasimme. Hytissä nukuimme ja nukuimme.
Kuva: Jenny Kärki

Tallinnan puolella kävimme pikaisesti tutustumassa
vanhaan kaupunkiin ja hakemassa tuliaisia.
Tämän jälkeen laivan nokka suuntasi takaisin
Helsinkiin. Olipa mukava reissu!

Kuva: Tiina Kukkonen
Kuva: Jenny Kärki
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KYSY niin Irrele vastaa
Irrelevanssin ainoa tieteellinen palsta on lähes Päivystävien dosenttien
(ks. podcast Yle Areenasta, hyvää shittiä) kaltaisella intelligenssillä varustettu Agony aunt -kyselypalsta. Keräsimme kysymyksiä (K), tässä teille
vastauksia (V):

K: Onko olemassa jotain suurempia voimia?
V: Kyllä! Esim. Tony Halmeella oli suuremmat voimat kuin ruotsalaisilla katurosmoilla. Kiss.fm:n Timpe teki siitä biisinkin: Tony Halme sutaisee. Kahto vaikka Youtubesta. Myös Ukki-vainaa aikoinaan kertoi, ettei
kannata haastaa riitaa, sillä aina löytyy joku kovempi jätkä.

K: Kuuluuko ananas pitsaan?
V: Kyllä. (Lähde: demi.fi)

K: Milloin 3. maailmansota alkaa? Mistä saa liput?
V: Vidustako minä tiiän, kysyn jonkun teekkarin väsäämältä wappuspämmiryhmän oraakkelilta. Vastaus: ”Niin, tiedän että kuolen silloin.
Aivan kuten olit toivonutkin.”
Vastauksen epämääräisyys saa toimituksen kääntymään Lintukodon
oraakkelin puoleen: ”Tulevaisuutesi on niin hirvittävä etten tohdi kertoa kaikkea. Olen pahoillani.”
Kunnon vastausta ei saatu tähän, mutta kuten tieteen maailmasta
tiedämme, myös ei vastausta, on eräänlainen tulos. No mistä ne liput
sitten saa? ”Sopivasti kravun kääntöpiirin pohjoispuolelta”, kertoi ensiksi mainittu oraakkeli.
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K: Miksi ihmiset tilaavat (pre-order) pelejä ennakkoon?
V: Nämä peliluolissaan asuvat isot ihmisapinat toimivat vaistojensa varassa ja pelkäävät jäävänsä ilman, jos eivät saa heti juuri nyt sitä mitä
tarvitsevat pärjätäkseen laumansa hipsterijaoston arvioinneissa. Eli peliä
pitää päästä pelaamaan ennen kuin se on liian cool.

K: Kannattaako ottaa housut pois?

V: Riippuu mitä seuraavaksi tapahtuu… myös lämpötila vaikuttaa.
Yleensä kyllä.

K: Onko kärpäsillä polvia?
V: Wikipedian mukaan polvi eli polvinivel (lat. articulatio genus) on ihmisen suurin nivel. Tämä polven määritelmä sulkee itsessään kärpäset
polvellisuuden ulkopuolelle, sillä kärpäset eivät kuulu ihmisten sukuun.
Kärpäset ovat siis hyönteisiä, jotka puolestaan kuuluvat eläinkunnan
suurimpaan pääjaksoon eli niveljalkaisiin. Täten voimme todeta, että
kärpäsillä kyllä on jaloissaan erilaisia niveliä, mutta valitettavasti polvet
eivät kuulu kärpästen nivelvalikoimaan.

K: Miksi vappu tuntuu niin pahalta mutta vielä pahemmalta
tuntuu, jos sitä ei ole?
V: *Toimitus joutuu äkkinäisen hämmennyksen valtaan. Miten kukaan
voi edes miettiä tällaista! Mistä universumista tämä kysyjä on oikein
peräisin!*
Vappu on vähintään kolmen viikon mittainen Via dolorosa, jonka
tarkoituksena on osoittaa miten kertakaikkisen tyhjää elämä voi olla suurimman osan vuodesta. Kuten Apulannan kivat sedät sanoivat: ”Kivusta nautintoon on matkaa pelottavan vähän, jos edes sitäkään”.
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WappuWinqit
Vappu on täynnä tapahtumia, juhlimista ja riemua, mutta myös kaaosta, rappiota ja jokavuotisesta vappurutosta päätellen myös bakteereita
– mutta ei huolta! Kokeneemmat indexläiset ovat halukkaita jakamaan
uudelle sukupovelle hiljaista tietoa vapun vietosta. Lue konkareiden
parhaita vinkkejä ja muistoja vapusta:
”Jos vapunpäivänä kaipaa ihka oikeaa sillistä, sellainen on tarjolla jumprussa! Leipien ja sillin äärelle pääsee vieläpä maksutta, toki on kohteliasta ostaa palanpainikkeeksi kuohuvaa (tai kahvia).”
Liisa Komminaho
”Huhtikuu ja Wappu oli opiskeluaikoina tavallaan lukuvuoden kohokohta. Huhtikuu tarkoitti, että mukavaa tapahtumaa on jo kulman takana aina souduista suunnistukseen ja ympäri(päissään)ajosta lakituksen
ja uittojen seuraamiseen. Samalla tiesi, että hektisin kurssirumba alkaa
jo helpottaa, ilma alkaa lämmetä ja kesäkin on tulossa. Samalla Wappuun liittyy tavallaan myös tiettyä ahdistusta ja haikeutta. Osa saattaa
joutua pohtimaan viettääkö kesänsä töissä vai opinnoissa, osa pakkailee
jo muuttokuormaa ja suuntaa kesäksi toiselle paikkakunnalle, ja muutamalla saattaa opinnot jo tyystin loppua. Wappuna onkin hyvä muistaa
nauttia toveruudesta ja yhteenkuuluvuudesta. Voihan olla, että juuri
tämä Wappu onkin se viimeinen, minkä koko tuttavaporukan kanssa saa
viettää. Tärkeintä on iloita ja juhlistaa nyt, kun se on mahdollista ja siihen on hyvä syy.”
Esko Nousiainen
“Parhaita vappumuistoja ovat erityisesti oman fuksivapun tapahtumat:
fuksikaste, indexin munkkitalkoot, ympäripäissäänajot, örinät ja kaikki
muu vappuun kuuluva! Varsinkin fuksivuonna vappuun kannattaa panostaa (toki myös kaikkina muina vuosina). Olet fuksi vain kerran! Luo
siis muistoja, joita et myöhemmin enää kunnolla muista!”
Jenni Kemppinen
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”Yksi ensimmäisiä vappumuistojani on se, kun eräs vanhempi tieteen
harjoittaja Paula lähti kanssani puskapissalle ja samalla opetti miten
haalarit saa sidottua niin että logo näkyy. (Olkasaumoista kiinni, ravistus, tasoitus ja solmuun!)
Omat wappuwinkkini ovat seuraavanlaisia:
- Lähde rohkeasti tapahtumiin vaikka et saisikaan kaveria mukaan.
Wappu on täydellinen aika löytää uusia kavereita.
- Liiku pyörällä! Pääset helposti paikasta toiseen ja et ole bussiaikataulujen vanki.
- Seuraa tapahtumia myös oman järjestön ja kattokillan ulkopuolelta.
Virallisen wapun tapahtumia on lähes joka päivälle, ainejärjestöjen
somesivuilta löytyy niiden omia eventtejä ja Teekkaritalolla voi käydä
kokeilemassa onneaan vaikka kutsu olisi jäänyt saamatta. Yksityisten
tapahtumien jälkeen on usein avoimet jatkot!
- Huolehdi riittävästä syömisestä ja lämpimistä vaatteista! Pelkällä taikajuomalla saatat päätyä vatsahuuhteluun. Kokemuksesta voin sanoa, että
on myös tosi ikävää jos romuska katkaisee hyvin alkaneen wapun vieton
ja viimeiset tapahtumat jäävät väliin.
- Tutustu wappuchievementtien suorituskeskeiseen maailmaan osoitteessa wach.otit.fi, niin saat ryhtiä wapun viettoon ja voit jälkikäteen
tarkastella tieteellisen tarkasti wappusi hauskuuden tasoa!
- Unohda opiskelu hetkeksi ja jätä esseen kirjoittelut toukokuun puolelle. Opiskelu on muutakin kuin pänttäämistä ja wappuna se on ennen
kaikkea yhdessä oloa <3”
Silja Lahdenperä
Älä ala sumalaisten kanssa vääntämään sanojen merkityksistä ja käyttötarkoituksista.
Nimi muutettu
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Menot
Poseeraasimme
Hexculla Tampereen
UDK:n ja Teeman
kanssa.
Wappukaraokea
Giekun kanssa.

Pelasimme
monenlaisia
pelejä Cryon
kanssa.
Kuva: Jenny Kärki

Kuva: Tiina Kukkonen

Sitseilimme
Verban ja
Giekun
kanssa.
Kuva: Jenny Kärki
Pyöräilimme
ympäripäissään Suman
kanssa.
Tulossa:

Kesälaitumille 15.5.

Kuva: Jenny Kärki
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Laurin herkkuniksinurkkaus

Wappuna elämä voittaa. Eri tapahtumia kiertäessä alkaa ihanan auringon paistaessa kurkkua kuivaamaan helposti. Nyt olet kuitenkin
löytänyt aikaa hiljentyä rakkaan (Ir)Relevanssin pariin, ja todennäköisesti sinua janottaakin hieman.
Tervetuloa Laurin herkkuniksinurkkauksen pariin.
Tässä jutussa neuvon, kuinka tehdään herkullinen wappudrinkki.
Ohje
1. Kaada lasin pohjalle Gambinaa. Lasin on hyvä olla puhdas, jotta juoman aromikas ja
elegantti maku pääsee oikeuksiinsa.

Herkkudrinkki
Kuva: Lauri Kuha

14

Nauti haluamassasi ympäristössä fiilistellen
suloista wappuaurinkoa, ja muistele menneen vuoden raadantaa, joka palkitaan näinä
kahtena viikkona kuolemattomuutta.

Eläköön elämä!

Tavoiteltava lopputulos. <3
Kuva: Lauri Kuha

Kuva: Lauri Kuha
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