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Pääkirjoitus
Pohjapiirros pääkirjoitukseen
Kuva: (ottaja)

Ensin jokin ihanan yleispätevä
lausahdus. Tähän tapaan: kaikki hy‐
vä päättyy aikanaan. Dramaattista.
Toivottavasti en käyttänyt tuota jo
aiemmin.
Tähän luon sillan ensimmäisestä
kappaleesta. Seuraa abstraktia hö‐
pötystä. Mikään ei suoraan yhdisty
mihinkään konkreettiseen, mutta
kaikki osaavat päätellä, että mistä
on kyse. Tai minä ainakin. Ja itsel‐
leni se riittää.

Normaalisti tässä vaiheessa voi pu‐
dottaa viimeisen, harkitun lauseen,
joka parhaimmillaan luo kirjoituk‐
seen vielä yhden yllättävän kään‐
teen. Mutta koska pääkirjoitus on
tiettävästi viimeinen laatuaan, sallin
itselleni siirappisen vuodatuksen.

Katson kalenterista kuluvan kuu‐
kauden ja jatkan sen mukaan. Ro‐
manttinen maalaus, jossa on
säätiloja ja kosketus paikallisuutta.
Joskus pidän kaupungistamme.

Siinä kiitän kaikkia rakkaita lukijoi‐
ta heidän ajastaan ja yhteisistä vuo‐
sista. Kiitän mielenkiinnosta höpsöä
pientä lehteäni kohtaan. Tietenkään
se ei ole minun. Enää.

Pian tähänastisen kirjoituksen muo‐
dollinen määränpää saavutetaan:
olen onnistuneesti pedannut mieli‐
piteettömän maininnan ajankohtai‐
sesta asiasta, joka on luonteeltaan
sopivan neutraali.

Vitsi että olen paras. Ja vaatimaton.
Max Peltonen
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Index ry – just for you
Joulun alla lymyilevään tenttirysään ja
deadlinesumppuun on hyvä orientoitua
lukemalla tämä käsissäsi oleva kiltamme
tärkeistä asioista tiedottava lehti.
Syyskokouksessa koottuun uuteen hallitusporukkaan saatiin niin ihastuttava
määrä uusia, kauniita kasvoja, että allekirjoittanut meinasi irrota kaikista
rihveleistä. Uuden hallituksen seikkaperäinen esittely löytyy ensi vuoden
ensimmäisestä Relevanssista. Lisäksi puheenjohtaja jatkaa kakkoskaudelle,
mitä ei olekaan tapahtunut sitten edellisen kerran. Kiitän luottamuksestan‐
ne!
Syyskokouksessa käsiteltyyn toimintasuunnitelmaan kirjattiin vakaa aiko‐
mus toteuttaa ensi vuonna Indexin toimintaa kehittävä jäsenkysely. Olemme
pohtineet, ketä ja mitä varten me tätä toimintaa pyöritämme. Vastaus: juuri
sinua varten arvoisa Indexin jäsen ja informaatiotutkimuksen opiskelija! Tä‐
män vuoksi on ainoastaan loogista, että myös jäsenistömme pääsee vaikut‐
tamaan toimintaan. Eli kehittämistoimenpiteitä on luvassa, kunhan saadaan
palautetta kehiin.
Vuosijuhlatkin oli, ja voi pojat mitkä kemut meillä olikaan! Index täytti 30
vuotta komeissa puitteissa. Vaikka järjestelyissä ilmeni monenlaista draa‐
maa, saimme päheet pippalot purkkiin kunnialla! Kiitos juhlijoille, sponso‐
reille, henkilökunnalle ja kaikille, joiden ansiosta juhlista tuli niinkin
hienot!
Hyvää joulunodotusta armaat Indexnisäkkäät.
Jenny Kärki
puheenjohtaja
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Kuva: Jenny Kärki

PJpalsta

Index menossa...
Pikkujoulujen jatkoilla
pelattiin ankara jääkiekko
ottelu. Suomi voitti numeroin
51.
Kuva: Jenny Kärki

Perinteisessä syyskokousseremoniassa
uusi puheenjohtaja nuiji vanhan. Vai
oliko se toisin päin?
Kuva: Max Peltonen

Mystistä ja hämärää. Paljon pikseleitä.
Ihan outoa. Kivoja värejä. En tiedä.
Kuva: Max Peltonen

...ja tulossa
• 6.12. Kalsarikännit @
Teekkaritalo
Huom! Loppuunmyyty!
Toivottavasti on liput!
Mulla ei oo.
En kyllä halunnutkaan.
Mutta varmaan siellä on
ihan kivaa.
• 12.12. Mauttomat
pikkujoulut @
Pataässä
• 2019: Vappu!
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Index-uutiset
Uusi hallitus
Indexin syyskokouksessa 24.11.2018 valittiin uusi hallitus vuodelle 2019.
Puheenjohtaja: Jenny Kärki.
Varapuheenjohtaja: Lotta Höök.
Talousvastaava: Lucie Hradecka.
Sihteeri: Tiina Kukkonen.
Sosiaalipoliittinen vastaava: HeidiMaria Hekkala.
Koulutuspoliittinen vastaava: Lucie Hradecka.
Viestintävastaava: Tiina Kukkonen.
Viestintävastaavan tehtävästä erotettiin webbisivujen hallinnoiminen ja pe‐
rustettiin erillinen webvastaavan toiminimi.
Toimihenkilöt:
Kulttuurivastaava: HeidiMaria Hekkala.
Liikuntavastaava: Matti Pieniniemi.
Kansainvälisyysvastaava: Lotta Höök.
Projektivastaava: Matti Pieniniemi.
Isäntä: Jenni Mikola.
Tapahtumavastaavat: Jenni Mikola, Joanna Kurvinen ja Susanna Pallonen.
Webvastaava: Henri Pitkänen.
Suomuisen adjutantti: Jenni Backman.
Perustettiin Indexvauvanvahdin toiminimi. Indexvauvanvahdiksi valittiin
Linda Pihlajaniemi.
Relevanssin kohtalo vaakalaudalla
Edellisestä jutusta saattoikin huomata, että syyskokouksessa ei nimitetty
Relevanssivastaavia. Tätä lehteä voisit olla tekemässä juuri sinä! Jos kiin‐
nostuit, niin ota yhteyttä johonkuhun. Pitäisi onnistua. Vähän tutkivaa jour‐
nalimia pääsyvaatimuksena.
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Indexin lemmikit
Palstalla esitellään indexiläisten lemmikkejä. Tällä kertaa vuorossa sihtee‐
rinä ja viestintävästaava tunnetun Henri Pitkäsen pesue.
Nimi: Nero.
Ikä: 2 vuotta.
Kuvaile itseäsi kolmella adjektiivilla:
Laiska, pörröinen, äänekäs.
Lempiasioitasi? Kehrääminen, sohval‐
la makoilu, ruoan kerjääminen kovaää‐
nisellä mau’unnalla.
Noloin muistosi? Kerran yritin astua
veljeeni… hetkinen, ööh, seuraava ky‐
symys!
Mitä pelkäät? Imuria.
Terveiset Relevanssin lukijoille: Tulkaa rapsuttelemaan massuani.

Nimi: Genesis.
Ikä: 1,5 vuotta.
Kuvaile itseäsi kolmella adjektiivilla: vilkas, huomionkipeä, nopea.
Lempiasioitasi? Kaikkien kanssa kiehnääminen. Pyllyni asettaminen tois‐
ten eteen. Hurjaa vauhtia ravaaminen.
Terveiset Relevanssin lukijoille: Tulkaa tervehtimään! Rakastan uusia tut‐
tavuuksia.
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Nimi: Rena.
Ikä: 1,5 vuotta.
Kuvaile itseäsi kolmella adjektiivilla:
Pelokas, sähäkkä, kiimainen.
Lempiasioitaisi: Juuri nyt kelpaisi kunnon
pano.
Terveiset Relevanssin lukijoille: Seksik‐
käät kollit, ottakaa yhteyttä.

Nimi: Freya.
Ikä: 1 vuosi.
Kuvaile itseäsi kolmella adjektiivilla:
Reipas, iloinen, uskollinen.
Lempiasioitasi: Lenkkeily, hännän jahtaaminen, kissojen kanssa leikkimi‐
nen.
Mitä tykkäät omistajistasi? Ihania. Antavat
ihan hirmuisesti ruokaa, eikä mun tartte kuin
tanssia sen eteen!
Terveiset Relevanssin lukijoille: Tulkaa leik‐
kimään ja tuokaa mielellään myös herkkuja ja
leluja mukananne.
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Allekirjoittaneen journalistiuran tällä
hetkellä viimeinen Relevanssi on hyvä
päättää hieman erilaiseen juttuun. On
tullut aika laittaa likainen side silmille ja
astua kuopan reunalle. Siispä:

Lauri pelaa niitä
videopelejä
SpiderMan
Insomniac Games
2018
PS4
Marvelin tunnetuin sankari palaa pelimaailmaan, parempana kuin kos‐
kaan.
Kannuksensa Spyrolohikäärmeen kolmella ensimmäisellä seikkailulla ja
Playstation 2:lla taipaleensa aloittaneella varsin maineikkaalla Ratchet &
Clank pelisarjalla ansainnut Insomniac Games yllätti meidät kaikki ker‐
toessaan tekevänsä Marvelin tunnetusta seittisankarista videopelin. Markki‐
noille pelejä on vuosien saatossa ehtinyt pitkä liuta, joista vain muutama on
ansainnut glooriansa. Lisenssipelien ikävänä varjopuolena syntyneiden,
edellisten, hieman keskivertoisten osien jälkeen oli kuitenkin siis syy odot‐
taa jotain suurta. Arvostelua kirjoittaessani on pelin tarinaa koluttu ehkä
hieman yli puolet, joten mitään hirvittävän syvällistä tästä ei välttämättä tu‐
le  kaunis pintaraapaisu vain.
SpiderManin lähtiessä käyntiin on Peter Parker ehtinyt olla Hämähäkki‐
mies jo kahdeksan vuoden ajan, joten kokemusta on jo ehtinyt kertyä. Elo‐
kuvien ja sarjakuvien kautta monelle jo tutuksi tullutta alkutarinaa ei nähdä,
mikä on oikeastaan vain hyvä asia. Vaihteeeksi näin päin.
Pitkän seittisinkoiluuran aikana myös yliopistosta on valmistuttu, työpaik‐
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ka löytyy tohtori Otto Octaviuksen firmasta, ja vapaaajallaan Peter auttaa
Maytätiään kodittomien hyväntekeväisyyden kanssa. Kaiken sen rinnalla
pakkaa sekoittaa vielä tapahtunut ero vanhan mielitietyn kanssa, johon Pe‐
terin on vielä tarkasteltava omaa suhdettaan.
Hämyrillä ei kuitenkaan ole aikaa levätä laakereillaan. Passitettuaan Fiskin
lukemaan tiilenpäitä erikoisvankilaan, alkaa kaupungin ylle levitä uusi,
Kingpiniä paljon suurempi uhka: Fiskin lähdön myötä syntyneeseen tyh‐
jiöön astuu Mr. Negative ja tämän Paholaiset.
Tarina ja sivutehtävien lisäksi pelissä riittää viljalti tekemistä. Manhattanin
alueelta löytyy kaikenlaista pikkupuuhaa, joten tekeminen kannattaa. Esi‐
merkiksi Peterin aiemmin omistamien koulureppujen keräämisestä palki‐
taan vanhojen sarjakuvalehtien kansitaiteella ja kaupungin valokuvaaminen
avaa maamerkkipoletteja. Kuvattavien kohteiden listalta löytyvät mm. Va‐
paudenpatsaan ja Empire State Building lisäksi myös Avengers Tower ja
Stephen Strangen kartano.

Ensimmäinen päivitys toi mukanaan valokuvatilan.
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Kerätyillä poleteilla avataan uusia pukuja ja sitä kautta pukuvoimia. Ja niitä
pukuja pelissä riittääkin: 25 kostyymin joukosta löytyvät erilaiset, sankarin
pitkää historiaa valottavat asut, kuten Peterin, uransa alkuhetkinä vapaapai‐
niottelussaan käyttämästä puvusta keväällä julkaistuun Infinity Wariin ja sii‐
nä nähtyyn IronSpideriin asti. Sarjakuvanfaneille uskollisena lisänä
pukuvalikoimaa komistaa myös kloonisaagassa esiintynyt Purppurahämä‐
häkki sekä eri universumien omat puvut – SpiderMan 2099:n eri värivaih‐
toehdoista 1930luvulle sijoittuvaan Noiriin.
Kosmeettisen kiillon lisäksi puvut tuovat omia taistelu hyödynnettäviä lisä‐
voimiaan, kuten rautahämähäkin neljä lisäkättä ja 2099:n pienemmän pai‐
novoiman. Pukujen lisävoimia voi totta kai yhdistellä, ja muita
pikkutehtäviä suorittamalla voi päivittää muita apuvälineitä mieleisen koko‐
naisuuden löytämiseksi, eikä aikaakaan, kun alussa koettu avuttomuus vaih‐
tuu supersankarivoimain tunnoksi.
SpiderMan hehkuu rakkautta New Yorkin kaupunkia kohtaan. Sen yksityis‐
kohtia on tuotu hyvin esille esimerkiksi Ultimate SpiderManissa (2006) ja
Activisionin elokuvapeleissä. Nykyinen konsolisukupolvi mahdollistaa kui‐
tenkin detaljien suuren määrän ja sen esittämisen aiempaa laajemmassa mit‐
takaavassa. Manhattanin kattojen yläpuolella liitely on todella tyydyttävää,
eikä Chinatownista Harlemiin kiitäminen ole ongelma.
Iso Omena on alkumetreistä lähtien pelaajan käytettävissä, joten sen kolua‐
miseen pääsee uppoutumaan. Viimeisin paras seittiswingailun mekaniikka
löytyy neljäntoista vuoden takaisesta elokuvaan pohjautuvasta SpiderMan
2 pelistä (2004), joka aikoinaan asetti riman todella korkealle. Onneksi In‐
somniacilla on kuitenkin tehty kotitehtävät tarkkaan ja tiedetty, mitä tehdä:
Seitillä liitelyyn tarvitaan osapuilleen kahta nappia ja sen täydelliseen suju‐
miseen neljää. Sen riemua lisää kokemuspisteiden kautta avattavat taitopis‐
teet
ja
kolmesta
taitopuusta
yksi
keskittyykin
kokonaan
seittimekaniikkoihin, niiden vaihdellessa pidemmistä loikista taistelussa
käytettäviin liitopotkuihin. Keskuspuistonkin kautta kulkiessa on harvassa
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ne kerrat, kun trikoot koskettavat maan kamaraa.
Käsikirjoitus on sulavaa, se tietää missä mennään, kun tasapainoillaan Peter
Parkerin ja Hämähäkkimiehen välillä. Se on vakavia asioita ja maskin taka‐
na vitsailua, arkitöiden ja supersankaruuden rajalla. Peter on kuitenkin muu‐
takin kuin naapuruston ystävällinen Hämähäkkimies, ja alkupuolella
tuodaankin esille tämän tiedettä tutkiva puoli. Jouhevasti kulkevaa juonta
tukee toimiva ääninäyttely.
Mukavana lisänä tarinassa vilahtaa Hämikseensä perehtyneille tuttuja viit‐
tauksia ja henkilöitä, joista osaa tuodaan enemmän esille, toisia vähemmän.
Näistä mainittakoon Korppikotka, Skorpioni ja Silver Sable. Sanomalehti
Daily Buglen päätoimittajan työt jättänyt J. J. Jameson juontaa nykyään
omaa radioohjelmaansa, kuitenkin yhä esittäen Hämähäkkimiehen olevan
syy jokaiseen ongelmaan. Ohjelman voi halutessaan sammuttaa pelin ase‐
tuksista, vaikka sitä, miksi kukaan niin tekisi, en tiedä.
Summa summarum
SpiderMan on tähän mennessä käyttämieni tuntien perusteella kaiken kaik‐
kiaan miellyttävä teos. Se tuntee perustansa, johon sitä voi verrata, ja nostaa
itsensä aiempien lisenssipelien yläpuolelle. Insomniac teki Hämähäkkimie‐
helle saman, minkä Rocksteady Arkhamsarjallaan Lepakkomiehelle. Se on
uskollinen sankarilleen ja tekee sille kunniaa. Se on myös ehdottomasti pa‐
ras julkaistu Hämähäkkimiespeli ja pakkohankinta PS4:n omistajille.
Korkeakouluarvosanana rautainen vitonen.
Nuorisokielellä lit af.
Lauri Kuha
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Päätoimittajan jäähyväiset
Varoitu
s! Palj
on tek
ja vähä
st i ä
n kuvia
!

Hei, lukijat!

Minun aikani Relevanssissa on tullut päätteeseensä. Halusin kuitenkin
omistaa yhden jutun pieneen retrospektioon kuluneista vuosista, jotka mi‐
nulla on ollut kunnia ja etuoikeus viettää tehden jokaisen aidon indexiläisen
suosikkilehteä, Relevanssia.
Olin aikeissa hieman kerrata lehden vaiheita minun aikanani, mutta loppu‐
jen lopuksi paljoa ei ole tapahtunut. Paitsi tietenkin se, että toimitus on mi‐
nua lukuunottamatta vaihtunut täysin jokaisena vuotena. En ole voinut
välttyä ajattelemasta, että onko kanssani tosiaankin näin vaikea työskennel‐
lä. No, loppujen lopuksi lehden tekeminen vaatii yllättävän paljon aikaa ja
vaivaa. Ja ehkä kaikkia ei vaan ole luotu toimittajan arvaamattomaan ar‐
keen.
Sivuilla nähdyistä muutoksista suurimpia lienee se, kun eräässä vaiheessa
taittoohjelma InDesign enimmissä määrin katosi yliopiston koneilta. Nolla‐
budjetin lahjomatttomuudesta ei ollut muuttumista, sillä todellinen media
on aina riippumatonta. Vaihtoehdoksi löydettiin vapaan lädekoodin Scribus.
Saamani palautteen perusteella siirtymällä oli vaikutus lehden visuaalise‐
seen ilmeeseen. Ohjelmisto on itsessään ihan pätevää, mutta vastaavan laa‐
dun tuottaminen vaati enemmän vaivaa ja opettelua, mikäli siihen edes
koskaan päästiin. Tilannetta ei auttanut Marleenan merkittään visuaalisen
osaamisen poistuminen lehdestä. En juurikaan halua sanella mitään Rele‐
vanssin jatkosta, sillä valtani ei edes ulotu tätä numeroa pidemmälle. Mutta
tämän asian suhteen teen sellaisen periaatepäätöksen, että vien nykyiset
mallipohjatiedostot mukanani. Relevanssin on tullut aika luoda nahkansa
vähintään visuaalisesti. Tai sitten ei, sillä se ei enää ole minun päätökseni.
Ensimmäinen vuoteni Relevanssissa, 2016, elettiin jaetun päätoimittajuuden
järjestelmässä. Seuraavana vuonna keskitin vallan mutta myös vastuun yk‐
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siin käsiin, omiini. Päädyin vähän huomaamattani sisällön tuottamisesen ja
hankinnan suhteen melko kevytmieliselle linjalle. Relevanssi on ainutlaatui‐
nen alusta kaikenlaista informaatiotutkimuksen opiskelijoita (ja entisiä
opiskelijoita) koskettavaan sisältöön. Joskus mietin, että ovatko haukivitsit
ja sotkuiset ruokareseptit parasta käyttöä tälle tilalle ja näkyvyydelle. Toi‐
saalta kuulemani lukijapalautteen mukaan juuri höpsöimmät sisällöt ovat
suosituinta antia, ja lukijoita varten tätä työtä tehdään.
Näin kolmantena vuotenani en kuitenkaan voi välttyä pelottavalta seikalta,
että henkilökohtainen intoni lehteä kohtaan on hiipumaan päin. Motivaatio
ja energia ovat tavallaan pelkkiä resursseja, joita voi aina vähän kompensoi‐
da. Sen sijaan korviketta ei ole olemassa aidolle innostukselle, jota ilman si‐
tä ei synny lukijoiden ansaitsemaa, rakkaudella tuotettua Relevanssia.
Vapaaehtoistyönä Rele on aina ollut intohimon hedelmä. Ei ole oikein niin
lukijoita kuin lehteäkään kohtaan, että jatkaisin antaen vähemmän kuin par‐
haani. En enää voi pidellä kaikkia näitä lankoja käsissäni. Minun on pääs‐
tettävä irti.
Esittän kiitokseni Eetu Karjalaiselle ja Marleena Maliniemelle, jotka saa‐
pumiseni aikaisina päätoimittajina vihkivät minut Relevanssin tekemisen
saloihin. Eetua on myös kiittäminen rakastetun Indexfingerporisarjakuvan‐
sa jatkamisesta virallisen Releuransa jälkeenkin aina viimeiseen strippiinsä
asti numerossa 2/2018. Ja ilman Marleenan tekemiä kansia Irrelevanssi ei
olisi sama.
Kiitos tietenkin myös kanssani työskennelleille pikkutoimittajille, Henrille
ja Liisalle, Adalle ja Laurille. En pyydä anteeksi mitään.
Toimituksen ulkopuolisista henkilöistä haluaisin erityisesti kiittää Jenny
Kärkeä ja Matti Pieniniemeä. Molemmat ovat tuottaneet sisältöä lehteen
osoittaen ihailtavaa omaaloitteisuutta sekä kiinnostusta Relevanssia koh‐
taan. Ja olette te muutkin mahtavia.

s
t vielä yk
Mutta ny

Kiitos lukemisesta.
Max Peltonen
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Maxin Snaxit
Indexpastaa
Meemeistä miraakkeleiksi. Inspiraation iskemistä on mahdoton ennustaa
taikka vastustaa. Tiesin kokeneeni jotain ohittamatonta väärinkuullun
risuaidanjatkeen kaivertuessa korvakäytäviini. Edessäni olisi taas pyhä
schnapps & snax rituaali.
Hurmaavan paahteiseen
jokakodin klassikkoon kelpaa
ainoastaan hienoin ja aidoin
italialainen spaghetti.

Pannullani on
juttuja.
Ammattilaisvinkki:
munakellot on
amatööreille.
Käytännöllisin tapa
tarkistaa pastan
kypsyys on heittää se
kattoon. Kypsä pasta
tarttuu kiinni. Huom!
Tähän ei tarvita koko
kattilallista.

Viimeisellä aterialla verrattoman ansiokkaasti:
Max Peltonen
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Ruokajuomaksi
kelpaa ainoastaan
aito italialainen viini.

