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APINALAATIKKO
Toimitus ja ”taitto”:
Jenny Kärki

Kustantaja: Oulun yliopiston
informaatiotutkimuksen opiskelijoiden kilta
Index ry
Painopaikka: Sun kopiokone, jos tahot
Painos: Niin monta ku kehtaat tulostaa
Kansikuva: Iissä Praavan nokan uimaranta

Avainsanat: Relevanssi, kesärelevanssi, 2021,
informaatiotutkimus, wabueilobu, vappu meni jo,
uusi vappu tulee, syysvappu, sykkeli, pikakulkuri,
polkuhiulu, jalkamasiina, kinttukone, zygä, tsyggeli,
kispa, kipajalka, velosipeetteri, villivaunu, villari,
fillari, hurutin, polokupyörä, munamankeli, kotus on
mun lempisivusto, antakaa mun kaikki kestää, kyllä
tää tästä

Index ry somessa:
Instagram: index.ry
Facebook: /index ry
www.indexry.org
Linkin Indexin WhatsApp-ryhmään tai Discordservulle saat hallituksen jäseneltä. Liity ihmeessä!
Me monesti pelaillaan pelejä, poristaan kivoja ja
lähetellään hassunhauskoja meemuja sekä
eläinkuvia!

Pääkirjoitus

Perseelle potkimisen jalo taito?
Vielä pari viikkoa sitten suunnitellessani relevanssia, olin hyvin
optimistinen. Olinhan suunnitellut äärimmäisen hyvän aikataulun,
jonka mukaan ennätän hienosti tehdä relevanssin, olla seuraneitinä
kummitytölle, ottaa yhteyttä graduohjaajaan, käydä töissä ja siivota
sekä tehdä kaikkea jokapäiväistä mitä aikaansaava normaali ihminen
(kuulemma) elämällään tekee. Siinä kun rupesin tätä sisällysluetteloa väsäämään ja keksin pääkirjoitukselle
tuon raflaavan otsikon, ihan naureskellen taputtelin itseäni selkään. He-he-he-he-heeeelpostihan tuossa
pysytään!

“Little did I know” – voi sitä sinisilmäistä hölmöä, joka tuolloin olinkaan. Nämä kaksi viikkoa prokrastinointia
opettivat minulle uudestaan sen, jonka olen tiennyt koko opiskelu-urani ajan. En ole kummoinenkaan
toteuttaja ilman viimetingan tuottamaa painetta. Perseelle potkimisen jalo taito – ja PAH! Se loistaa
poissaolollaan. Miten siis pelastan tuon otsikon.

Sitten hahaa! Muistin Sinkkuelämää -sarjan toisen kauden neljännen jakson, jossa Carrie lupautuu
haastateltavaksi ja kuvattavaksi artikkeliin, joka julkaistaisiin otsikolla ”Single and fabulous”. Carrie sitten
ilmestyy kuvaustilanteeseen krapulaisena, ennen aamukahviaan ja hieman riutuneen näköisenä, ja kuvaaja
päättää räpsäyttää muutaman testikuvan ennen mitään ehostuksia. Yksi näistä testikuvista päätyy artikkelin
pääkuvaksi ja samalla otsikon perään ilmestyy kysymysmerkki: ”Single and fabulous?”. Carrie pöyristyy
välimerkin suuresta vaikutuksesta ja haluaisi vajota maanrakoon: ”that question mark is hostile”, hän
kommentoi.

Mutta ei tällä kertaa- sanon minä. Se kysymysmerkki voi pelastaa otsikon, kuin otsikon. Jos se toimii
Relevanssin pääkirjoituksen otsikossa, niin toimisikohan se vaikkapa pro gradun tutkimussuunnitelman
otsikossa… ”Kouluterveydenhoitajien kognitiivinen auktoriteetti?” Hei mitä sanotte, eikö kuulostakin aika
vetävältä ja sopivasti propagandan katkuiselta!

Nyt kun olen käyttänyt tämän sivullisen
verran
tilaa
kysymysmerkistä
jaarittelemiseen, niin minun on hyvä
toivottaa teidät tervetulleiksi lukemaan
relevanssin vuoden 2021 ensimmäistä
numeroa, joka on historiansa ensimmäinen
KESÄ-relevanssi. Koska… miksi ei! .Tai no
monestakin syystä, mutta Rattoradion
suosittua jingleä mukaillen: ”Tällainen tästä
nyt sitten tuli.”

Myönnän saaneeni hieman
inspiraatiota otsikointiin tästä
opuksesta. Annan varovaisen
lukusuosituksen teille hyvät
kanssaopiskelijat. Varovainen
sen vuoksi, etten ole kyseistä
teosta lukenut – mutta kansi
miellytti.
Seppänen Lasse, Motivaatio –
Perseelle potkimisen käsikirja.
Fitra Oy, 2018.

Terkkuloin Jenny
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| PJ Palsta | PJ Palsta | PJ Palsta | PJ Palsta |
Kesä on jo aivan ovella ja kohta sinne kesälaitumille pääsee
juoksentelemaan. Otetaan kuitenkin tähän kertaus mitä kaikkea on puolessa
vuodessa ehtinyt tapahtua. Olemme muodostaneet uuden hallituksen, jossa
on mukavasti uusia kasvoja, joita tosin ei olla vielä kunnolla nähty kun
kokoukset on järjestetty edelleen etänä. Hallitus on pysynyt aktiivisena myös
näin toisena koronakeväänä. On järjestetty etäsitsit, etäkahveja, peli-iltoja ja
myös hauskat ympäri-ämpäri-ajot, joissa oli erinomaisia ja näyttäviä
suorituksia jokaiselta tiimiltä (sisäsivuilla luvassa kuvamateriaalia)!
Olihan meillä myös euroviisuja varten etäkatsomo. Mukavaa, että olette
osallistuneet tapahtumiin, vaikka varmasti kaikki alkavat olemaan täynnä jo
etä-sitä ja etä-tätä. Toivottavasti syksyllä voimme alkaa nähdä isommalla
porukalla ja palata hiljalleen tuttuun ja niin mukavaan lähiopiskeluun.
Minulla ainakin on jo ikävä Humuksen kahvia, huoneella hengailemista ja
ihmisten näkemistä ihan kasvotusten.

Mitäs muuta on tapahtunut Ainakin se, että vihdoin uudet haalarimerkit
ovat saapuneet! Kannattaa ostaa vaikka kaikki neljä. Omasta mielestäni ne
ovat kovin kauniita. Huhua liikkuu myös minun kotini käytävällä, että syksyllä
voisi olla mahdollista tilata Index-paitoja. Olkaa siis silmät tarkkana ja korvat
kuulolla syksyllä. Myös merkkejä tullaan varmasti myymään syksyllä eri
tapahtumissa, mikäli tilanne sen sallii.
Jos et jo seuraa Index ry:tä somessa niin ota ihmeessä seurantaan. Meidät löytää niin Instagramista,
Facebookista kuin myös Discordista. Nettisivuilta löydät tarkemmat ohjeet ja linkit. Sieltä voi myös
muuten lukea henkilökunnan haastatteluja ja löydät hallituksen yhteystiedot. Ota reippaasti
yhteyttä, jos joku painaa mieltä tai sinulla on ehdotuksia mitä Index ry voisi järjestää.
Toivottavasti kaikilla on mukava kesä ja jokainen saa ainakin vähän myös lomailtua. Muistakaa
lepäillä ja ladata niitä kuuluisia akkuja. Kulunut lukuvuosi on ollut varmasti monelle myös raskas.
Olen itse kamppaillut myös motivaation ja etäopiskelun kanssa. On tärkeää muistaa antaa itselle
armoa ja ymmärrystä. Älkää pelätkö hakea apua tai lisäaikaa tehtäville ja opiskelulle.
Pitäkää hauska kesä ja muistakaa ilmoittautua läsnäolijaksi myös ensi lukuvuodelle. Onnittelut myös
valmistuneille!
Syksyä jo odottaen
Jenni
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Index-uutiset: Tulemiset ja menemiset
Kuten kaikkialla maailmassa tämä(kin) vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen Covid-19 pandemian vuoksi.
Tästäkin huolimatta Index on toiminut rajoitteiden sallimissa rajoissa sekä virallisia turvallisuusohjeistuksia
noudattaen. Käsidesit messissä tietenkin! Tässäpä jotain kuvamateriaalia kevään riennoista iloksenne:

Vappuna
OYY
järjesti
hyvän
mielen
rastisuunnistuksen, johon osallistui ainakin yksi
tiimi Indexiltä. Tiimin edustaja kommentoi
relevanssin toimitukselle tapahtumaa seuraavin
sanakääntein:

Nokkelimmat pokkelimmat saattavat
luulla,
että
yllä
olevat
munkintuoksuiset
kuvat
ovat
peräisin Indexin perinteeksi muodostuneista munkinpaistotalkoista. Valittevasti sellaista tapahtumaa ei
päästy nyt järjestämään. Onneksi sääntömääräistä kevätkokousta edeltäneestä tilinpäätöksen tarkastustilaisuudesta muodostui myös munkinpaistotilaisuus! Huomatkaa hienovaraisesti leipurin esiliinan taskuun
aseteltu asianmukainen leivontaeväs.
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TADAA!
Saanen
esitellä
Indexin
haalarimerkkivalikoimaan
saapuneet
uutuudet! Uutuuksien joukossa on uusi
vuoden vaihteesssa julkaistu logo, jonka
suunnitteli entinen varapuheenjohtajamme
ja karaistunut kansainvälisyysvastaavamme
Lotta!
Lisäksi juuri valmistuneiden merkkien
joukossa on kolme haalarimerkkikisassa
pärjännyttä merkkiä. Onnittelut vielä
Maxille ja Anniinalle!
Näiden haalarimerkkien toteuttaminen on
ollut hallituksen To do -listalla jo pitkään,
mutta koska näkyvillä ei ollut mahdolisuutta
järjestää face2face -myyntitilaisuuksia,
emme pitäneet tilaamisen kanssa kiirettä.
Nyt pikkulinnut kuitenkin laulavat, että
uusia haalarimerkkejä olisi saatavalla alla
mainostetussa tapahtumassa (varaathan
käteistä mukaan):

Kuten ajan henkeen kuuluu, Index on myös etäillyt
runsaasti. Hallituksen kokouksien lisäksi olemme
kahvitelleet etänä, katselleet Euroviisuja yhdessä
etäkisakatsomossa ja lisäksi pelailleet yhdessä!
Jos haluat mukaan pelaamaan maksuttomia ja helppoja
(tai helpohkoja) pelejä, niin suosittelen Indexin Discordserverille liittymistä. Linkin saat vaikkapa joltakin
hallituksen jäseneltä.
Discordin chateissa juttelu onnistuu helposti ja lisäksi
äänikanavalla
pääsee
juttelemaan
ikään
kuin
kiltahuoneella olisi.
Alla kuva Indexin edellisen peli-illan Codenames-sessiosta.
Lisäksi tykättyjä pelejä ovat olleet Drawful 2 ja Skribbl.io.
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Ympäri-ämpäri-ajetaan varovarovasti
Jo useana vappuna indexläiset ovat järjestäneet Suma ry:n kanssa perinteiset Ympäripäissäänajot eli
polkupyöräkyydillä tehtävä baarikierros, jossa vieraillaan useassa eri paikallisessa juottolassa. Viime vuonna
ajettiin ympäriinsä päissään virtuaalisesti ja tänä vuonna tapahtumasta kehitettiin pienryhmissä toteutettava
variaatio. Uusi koronaystävällinen toteutustapa koostui baarien kiertämisen sijaan valokuva- ja
videotehtävien tekemisestä kierrosbaarien läheisyydessä. Koronarajoitteiden vuoksi, emme suositelleet
osallistujille baareissa vierailua, vaan tehtävät sai suorittaa ulkosalla. Voittajajoukkue palkittiin
ympäriämpäri-vappusimulaattoriämpärillä! Onnittelut voittaneelle monitieteelliselle joukkueelle: Santeri,
Enni, Petrus sekä Stunttimies Nestori!
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Alavasemmalla Indexin puheenjohtajajaosto valmistautuu Instagramin
välityksellä julkaisemaan Ympäriämpäriajojen voittajajoukkueen.
Laadunvalvonnasta vastasi Voldemort.
Alaoikealla Indexin hallitusjoukkueen vahvat rivit harjoittamassa
vakavahenkistä apinointia apinapatsaalla, joka on itseasiassa oranki!
KIITOS KAIKILLE YMPÄRIÄMPÄRIAJOILLE OSALLISTUNEILLE!
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Wöyyy - Ihan uutta lipastolla
Nyt kun valtaosa opiskelijoista on suosinut etäopintoja, niin monelta on saattanut jäädä useita yliopistolla
tehtyjä uudistuksia, parannuksia ja muuta kommervenkkiä. Ja ei- nyt ei puhuta vielä sen mittaluokan
uudistuksista, että siellä se henkilökunta pakkaa jo kamojaan keskustakampuksen työtiloja odotellessa. Me
relevanssin toimituksessa vain haluamme varmistaa, ettette te – hyvät toverit – järkyty, kun syksyllä
mahdollisesti palailemme lähiopetukseen. Siksi esittelemme nämä seuraavat hienoudet:

LUKUPESÄ
Tiedekirjasto Pegasuksen toisesta kerroksesta,
historian kokoelman vierestä löytyy uuden uusi
hiljaista opiskelupaikkaa arvostavan oma sopukka:
lukupesä. Tilan valot toimivat liiketunnistimella,
joten jos pesä on pimeänä, astele rohkeasti sisään.
Pesästä löytyy opiskelupaikat kuudelle henkilölle.
TIETEEN PUUT
Yliopiston pääväylän varrelta, Kirjasto Pegasuksen edustalta löytyvät nämä kiiminkiläisen yrityksen
valmistamat Tieteen puut. Nämä sinun on muistettava, jos joskus väittelet tohtoriksi, sillä seitsemän
päivää ennen väitöstilaisuutta sinun tulee ripustaa oma kirjasi yhteen näistä.
POLKUPYÖRÄN_PUUNAUS_PÖMPELI
Valitettavasti toimitus ei löytänyt tälle
kapineelle virallista nimeä, mutta se
sijaitsee A-oven edustalla (pallopihalla). Tästä pömpelistä löydät
ilmapumpun ja kaiken, jolla tehdä
pienet huollot omalle sykkelillesi,
pikakulkurillesi, polkuhiulullesi,
jalkamasiinallesi, kinttukoneellesi,
zygällesi, tsyggelillesi, kispallesi,
kipajalallesi, velosipeetterillesi,
villivaunullesi, villarillesi, fillarillesi,
huruttimellesi, polokupyörällesi… tai
miksi ikinä munamankeliasi
haluatkaan kutsua.

PÖLÖKKYPÄÄ!

Jotta saadaan ainakin 10 sivua Relevanssia täyteen, Relevanssin toimitus päätti julkaista hauskan kuvan
Martinniemen Ukkolanrannassa sijaitsevalta Kurtinhaudan luonto- ja kulttuuripolulta. Polun varrelta löytyy
paikallishistoriaa, sarjakuvapiirtäjä Jyrki Mäen veistämiä pölökkypäitä (joista yksi kuvassa), otteita kirjailija
Joni Skiftesvikin teoksista sekä muusikko Jukka Takalon kappaleista.
Reitti on mukavan mutkitteleva, noin 2,5 kilometriä pitkä, ja suhteellisen helppokulkuinen. Reitti alkaa
sangen viihtyisältä nuotiopaikalta, jossa saa tuijotella rannatonta ulappaa.
Tehtäisiinkö ensi syksynä Indexin syysvaellus sinne? Jos kannatat ajatusta, pistä viestiä Indexin hallitukselle
tai vaikkapa dm Instagramissa @index.ry -tilille. Jos joitakin muita hauskoja paikkoja tulee mieleen, missä
voitaisiin vierailla porukalla, niin laittakaa ihmeessä vinkkejä!

Rentouttavaa kesää hyvät Relevanssin lukijat!

