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APINALAATIKKO
Toimitus ja ”taitto”:

Avainsanat: Relevanssi, joulurelevanssi, tip tap
saatana, 2021, informaatiotutkimus, wabueilobu,
vappu meni jo, uusi vappu tulee, joulu tulee, fuksit,
jouluperinteet, pyllypiparit, klonkkutonttu, villisti
improttu joulurelevanssi, herra Suomuinen,
Suomuisen kalsari on kaunis.

Jenny Kärki ja Santeri Nevalainen
Index ry somessa:
Kustantaja: Oulun yliopiston
informaatiotutkimuksen opiskelijoiden kilta
Index ry

Instagram: index.ry
Facebook: /index ry

Painopaikka: Sun kopiokone, jos tahot

www.indexry.org

Painos: Niin monta ku kehtaat tulostaa

Linkin Indexin WhatsApp-ryhmään tai Discordservulle saat hallituksen jäseneltä. Liity ihmeessä!
Me pelaillaan pelejä, poristaan kivoja ja lähetellään
hassunhauskoja meemuja sekä eläinkuvia!

Pääkirjoitus

Tip tap?
Syksy meni niin että hujahti, etten muistanu tehdä edes
yhtä pientä Relevanssia nii sori siit. Tässä tää nyt on ja
tämmönen tästä nyt sitte tuli.
Ai mikä kesti? No yleinen saamattomuus, duunit ja
gradutus. Vaikka loppujen lopuksi väänsinkin
tutkimussuunnitelman noin kolmessa päivässä, niin kai
loput syksystä meni sitten orientoitumiseen.
Mä ihan aikuisten oikeasti yritin keksiä jonkun teeman
tai punaisen langan tähän (tietääkseni) viimeiseen
Relevanssin pääkirjoitukseen, jota tässä väännän, mutta sitten ku aikataulu uhkasi venähtää, niin ajattelin,
että jos nyt vaan naputan näitä saastaisia läppärin nappuloita siihen asti, että tää sivu on täynnä jotain muuta,
ku Lorem Ipsumia. (Hassu huumorijuttu tuo Lorem Ipsum muuten… ihan niin kuin tätä taittoa suunniteltaisiin
jollakin tavalla. Höhö.)
Ensiksi ajattelin, että kerron jotakin ylevää jouluperinteistä. Mutta sitten muistin, että omista
jouluperinteistäni tärkein on pyllypipareiden leipominen (kuvassa – ja kyllä – niitä on leivottu vuodesta 2010
joka hiton vuosi). Ja lisäksi teemme jonkun oikein jouluisen piparikuvaelman. Tänä vuonna siinä on raamatun
pääsiäistarina, jossa Magdalan Maria ja toinen Maria ja joku kolmas muija löytävät enkelin, Jeesuksen
käärinliinat mäeltä, jossa myös mäkikotka Nykäs-masa ja mäkeä laskeva Jänö-Jussi temmeltävät. Sattumoisin,
tämä kaukana jossain sijaitseva pikkuinen mäki, on sama mäki, jossa asustaa Teletappi-väki.
…niin kuten olin sanomassa. En taida olla oikea ihminen puhumaan ylevistä jouluperinteistä. Joten tässä teille
lisää kuvia ihanista pyllyistä ja hauskaa lukuelämystä Joulu-Relevanssin parissa!
Terkkuloin Jenny
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| PJ Palsta | PJ Palsta | PJ Palsta | PJ Palsta |
Viimeistä viedään, niin viimeistä vuoden Releä kuin myös omaa viimeistä pj-kirjoitusta. Kaksi vuotta
on mennyt nopeasti. Tämä vuosi vieläkin nopeammin!
Siksi onkin hyvä kerrata mitä syksyllä ollaan tehty: Vihdoin päästiin järjestämään bileitä eikä mitä
tahansa bileitä, vaan Hutkijoiden yötä ja Kalsarikännejä! Bileiden lisäksi oli oikein mukava ja
rentouttava syysretki Pilpasuolle. Haalarikaste saatiin myös pidettyä ja vuoden 2020 fuksit
kastettua, onnittelut Santerille Indexin vuoden fuksin tittelistä!
Tämän lisäksi Index on ollut mukana Hurmoksessa, kiltiskierroksella, korkeakoulupäivillä ja
humanistipäivillä. Syksy on jopa tuntunut melkein siltä normaalilta opiskelijasyksyltä.
Oma syksy on ollut myös kiireinen. Ei
kyllä gradun tekemisen vuoksi . Oma
alkusyksy meni pienryhmäohjaajana
toimiessa. Meillä on todella mukavia
fukseja, joille toivottavasti jäi myös
jotain päähän minun ja Jannen puheista
ja selityksistä.
Jannen kanssa meni myös loppusyksy.
Olemme olleet mukana muiden
humanistiainejärjestöjen
kanssa
selvittämässä
ensin
(humanisti-)
opiskelijoiden
kantaa
keskustakampukseen
ja
tämän
jälkeen
auttamassa tulosten koostamisessa sekä kannanoton tekemisessä. Kyselyn tuloksia on esillä
Humanistisen killan nettisivuilla ja samasta paikasta löydät myös kannanoton kokonaisuudessaan.
Homma jatkuu keskustakampuksen osalta myös ensi vuonna.
Kiitos Jannelle, kun on kestänyt mun juttuja koko syksyn ja ollut mukana auttamassa ja tekemässä
vaikutustyötä! Jannelle myös onnitellut ensi vuoden puheenjohtajakaudelle! Samoin myös koko
uudelle hallitukselle. Odotan innolla mitä ensi vuonna tapahtuu.
Loppuun tahdon vielä kiittää kaikkia kuluneista kahdesta vuodesta! Ollut hyvin erilainen
puheenjohtajakausi, kuin mitä vuonna 2019 tammikuussa ajattelin. Erityisesti haluan kiittää
hallituslaisia, jotka ovat kestäneet etäkokoukset ja asioiden muuttumiset ja säätämisen ja kaiken
sen mitä korona on tuonut mukanaan. Kiitos! <3
Hyvää lomaa kaikille. Nähdään tammikuussa!
Jenni
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Index-uutiset: Tulemiset ja menemiset
Noniin, tältä syksyltä löytyy jo kuvia ihan oikeista ihmisistä ja oikeista tapahtumista! Mikä on
hemmetin kiva homma. Ja tässäpä muutamia räpsyjä selitteineen syssyn sadosta:

-5-

-7-

Teekkaritalolla oltiin mukana monessa
ihanassa tapahtumassa: olimme sitsaamassa
Humanistisen killan fuksisitseillä. Sit meillä
oli vuosien 2020 ja 2021 fukseille tarkoitettu
Yötalo-tapahtuma.
Lisäksi perinteisessä itsenäisyyspäivän 6.12.
Kalsarikännit -tapahtumassa hengailimme
mukavimmissa oloasuissamme! Tänä vuonna
ei järjestetty perinteisiä linnanjuhlia, ja koska
emme päässeet ihastelemaan pukuloistoa
kalsarisillamme, suunnittelimme oman
itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin sopivan
poikkitieteellisen iltapuvun (oikealla).
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FUKSEJÄ 2021
Pienryhmäohjaajamme Janne Venho, joka myös Indexin
vuoden 2022 puheenjohtajana tunnetaan, suoritti tämän
syksyn fuksien keskuudessa gallupia ja pyysi tuoreita fukseja
esittelemään itsensä.
Kysymykset:
1. Kerro itsestäsi
2. Jos saisit lampunhengeltä 3 toivetta,
mitä ne olisivat?
3. Kumpi tuli ensin: muna vai kana?
+ Minkä vuoden Relevanssista nämä
kysymykset on kopioitu?
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1. Oon Olivia, 21 vuotta ja kotosin tuolta
Ylivieskan suunnilta. Harrastuksina toiminut
viime aikoina lähinnä pelaaminen (niin
lautapelien, ku videopelien), leffat,
valokuvaaminen ja muun muassa
leffamusiikkien fiilistely.

2. Toiveet ei oo mitenkään tietyssä
järjestyksessä:
- Saisin loput omasta kokoelmasta puuttuvat
leffat, sarjat, kirjat, pelit, vinyylit jne. 😂
- Maailmanrauha ois kova.
- Ja se, että pääsis David Bowien ja HIM:in
keikalle. ✌🏼
3. Jos joku, nii ihan selekkeesti tipu se tuli eka.
+ Kysymykset löyty 2008 vuoden kolomos
julkasusta (tosin sillä poikkeuksella, että 2008
kysyttiin kolmesta toiveesta kolmatta toivetta,
eikä kaikkia kolmea toivetta). ✌🏼😌
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Relevanssin kuvankäsittelytiimin mukaan poistamalla filttereitä kuuluisista
valokuvateoksista, on mahdollisuus paljastaa totuuksia aikamme
merkkihenkilöistä. Kuvassa mahdollisesti rehtoriksi tekeytynyt rehptiliaani.
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