Sisällys
1

Kansikuva

2

Sisällysluettelo

3

Pääkirjoitus

4

PJ-Palsta

5

OHOI, fukseja näkyvissä

7

Informaatiotutkimuksen henkilökunta esittäytyy

8

Index-uutiset

10

Spider-Man: Miles Morales

APINALAATIKKO
Toimitus ja ”taitto”:
Jenny Kärki ja Lucie Hradecká

Avainsanat: Relevanssi, 2020, koronakaranteeni,
tekniset vaikeudet, Bobcatsss, informaatiotutkimus,
BigBrother, BB-Joppe on paras, vieläkö YSA on
käytössä, jos ei osaa kunnolla käyttää avainsanoja
voiko tää hapatus lähtee käsistä, #todennäköisesti,
toimitus hoitoon, vappu tulee!

Tämän numeron tekivät myös: Lauri Kuha ja
kaikki tapahtumiin osallistuneet.

Index ry somessa:

Kannen Kuva: Jenny Kärki

Instagram: index.ry

Kustantaja: Oulun yliopiston
informaatiotutkimuksen opiskelijoiden kilta
Index ry

Facebook: /index ry

Painopaikka: Sun kopiokone, jos tahot
Painos: Niin monta ku kehtaat tulostaa

www.indexry.org

Pääkirjoitus

Mieluummin neuloosi kuin korona
Hyvät Relevanssin lukijat, heti alkajaisiksi kerrottakoon, että lehden
päätoimituksen on vallannut neuloosi. No ei oikeesti, mutta hyvillä
ystävilläni oli jokunen viikko sitten tämä hirvistyttävän kammoittava
tauti, josta seurasi neulotut vaatteet nelihenkiselle perheelle sekä
heidän lemmikkikäärmeelleen Birgitta burmanpytonille.
Tämä avaus on suoraa seurausta Suomen turvallisimmista ja
viihteellistetyimmästä karanteeniympäristöstä: BigBrother-talosta
(jatkossa käytän lyhennettä BB). Myönnettäköön, että
viimekuukausina BB:n lisäksi minulla ei ole ollut juurikaan muuta
elämää. Pelkään kamalasti BB:n jälkeistä tyhjyyttä ja yksinäisyyttä.

Kerrassaan tyypillinen kyttääjä.

Ystävät BB-talossa pitävät seuraa, kertovat hassuja juttuja ja viihdyttävät hetkinä, joina
todellisuus käy liian realistiseksi. BB-talon asukkaat eivät vaadi sinua kertomaan kuinka
monta kertaa olet aloittanut graduseminaarin saamatta mitään aikaiseksi. He eivät vaadi
sinua harjaamaan tukkaasi edes joka toinen päivä. BB-asukkaat eivät ota, he vain antavat.
Paitsi jos äänestät. Kuten uskollisten BB-fanien puolijumala Kim Sainio sanoisi:
"Äänestäminen maksaa vain euron!"
Nyt kun BB-asukkaiden 12 viikkoa kestävä eristys lähenee loppuaan, niin asukkaiden
henkiset romahdukset yleistyvät: samaan tilaan lukitut henkilöt käyvät yhä ärsyttävämmiksi
ja ulkomaailman myllerrys askarruttaa. Kuulostaako tutulta? Ainakin minulla on esiintynyt
koronakaranteenissa jonkin verran saman kaltaisia olotiloja.
Lohduttaudun sillä, että ainakaan minun jokapäiväiset toimeni eivät tallennu kymmenille
videokameroille, eivätkä tuhannet kyttääjät seuraa ja kritisoi kaikkia tekemisiäni sekä
sanomisiani. Ainakin pystyn ottamaan halutessani yhteyttä lähimmäisiin, ystäviin ja
perheeseen. Ja tottahan toki: myös armaisiin opiskelijajärjestöstäni tuttuihin kavereihin,
joilta saa vertaistukea ja vinkkejä etäopinnoista selviytymiseen.
Oulun yliopisto linjasi, että etäopintosuositusta jatketaan ainakin kevätlukukauden 2021
loppuun saakka. Koska me emme ole BB-talossa eikä meitä sido BB:n mielivaltaiset säännöt,
kannustan kaikkia pitämään yhteyksiä yllä myös ulkomaailmaan. Ne kantavat hedelmää sekä
nyt että tulevaisuudessa.
Jos siinä samalla vapaa-ajan viihdykettä etsiessäsi kuitenkin sattumalta löydät uuden
harrastuksen, kuten BB-talon himoneulojien kyttäämisen, älä huolestu. Kaikella on aina
aikansa, ja kuten BB, myös maailmanlaajuinen pandemia loppuu aikanaan. Sillä erotuksella,
että koronaa ei tule ikävä.
Jenny

PJ Palsta

Heippa kaikille!
Syyslukukausi on pitkälti mennyt etätöissä myös
Indexin osalta. Hallituksen kokoontumiset on
pitkälti pidetty etänä ja kevätkokouskin siirtyi
syksylle. Onneksi se saatiin lopulta pidettyä.
Syyskokous muuten pidetään 25.11. Yliopistolla.
Tervetuloa
paikan
päälle
ja
mukaan
hallitushommiin!

Syksyllä on kuitenkin tapahtunut myös kaikenlaista. On
osallistuttu suunnistukseen ja pidetty rastia siellä. Vuoden
fuksikin saatiin valittua syksyllä, Evelle onnittelut! Samalla
pidettiin myös fuksivala ja tutustuttiin hieman tämän vuoden
fukseihin. Tervetuloa yliopistolle! Toivottavasti teitä näkyy
Indexin tapahtumissa. Yhdet etäkahvitkin on ehditty pitää ja
Suman kanssa oltiin nuotiolla. Pikkujoulut ovat myös jo kohta
edessä, toivottavasti nähdään siellä.

Indexin syyskokous
keskiviikkona 25.11.
klo 16:30 salissa PR 101
– tämän jälkeen
pikkujoulut Caiossa

Nyt kuitenkin, kun syksy alkaa jo kääntyä talveksi ja joulukin on jo kohta ovella, on hyvä
pohtia kulunutta vuotta. Sen voin kertoa, ettei se mennyt ihan niin kuin olin itse kuvitellut.
Vuosi alkoi hyvin Pariisin Bobcatsss-reissulla. Se jäi ainakin allekirjoittaneella vuoden
kohokohdaksi. Korona kuitenkin löi kapuloita rattaisiin ja sotki monia suunnitelmia.
Tapahtumat piti pitkälti perua ja muutenkin mukava huoneella hengailu jäi pois. Hallitus on
kuitenkin tehnyt hommiaan ja olemme saaneet kaikenlaista aikaiseksi. Indexille on
perustettu oma Discord-kanava, teimme sääntömuutoksen sääntöihin ja vielä tämän
vuoden puolella päivitämme Indexin logoa.

Hallitus ottaa mielellään vastaan erilaisia etätapahtuma ideoita ja saa meitä nykäistä hihasta
muissakin asioista. Teitä vartenhan me täällä hommia tehdään.
Hyvää loppuvuotta kaikille!
Jenni

OHOI! Fukseja näkyvissä!
Indexin aktiivien keskuudessa olemme harmitelleet,
ettemme ole vielä päässeet enemmälti tutustumaan
kasvotusten uusiin fukseihimme. Tästä huolimatta,
toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi Indexin
toimintaan ja opiskelemaan informaatiotutkimusta.
Seuraavilla sivuilla pääset tutustumaan muutamiin
uusista opiskelijoistamme!

Nimi: Santeri
Lempinimi: Sane
Mistä tulet: Tuun Oulusta! Toisaalta jos ois ennen
kuntaliitoksia kysytty niin Oulunsalosta
Minkä kirjan luit viimeksi: Göstä Sundqvistin elämänkerran,
oli tosi hyvä.
Terveisiä muille informaatiotutkimuksen opiskelijoille:
Nähdään kiltahuoneella heti kun on vaan mahdollista!

Nimi: Heli Mether
Lempinimi:
Mistä tulet: Alunperin Helsingistä, mutta olen
päässyt sieltä kohti pohjoista jo Kanta-Hämeen
Janakkalaan asti.
Minkä kirjan luit viimeksi?: Säätiö
Terveisiä muille informaatiotutkimuksen
opiskelijoille: Ottakaa ilo irti myös
opiskelijaelämän riennoista, niistä saa
mahtavia muistoja
!

Nimi: Heidi
Mistä tulet: Vantaalta
Minkä kirjan luit viimeksi?:
Edelläkävijä
Terveisiä muille
informaatiotutkimuksen
opiskelijoille: Tsemppii
kaikille tällee pimeyden
keskellä!

Nimi: Mira Timlin
Lempinimi: Mirtsu, Mirkkuliini, Mirkkis,
Rinppa, Vladimira
Mistä tulet: Ylivieskasta (valitettavasti)
Minkä kirjan luit viimeksi?: Mika Waltarin
Sinuhe Egyptiläisen
Terveisiä muille informaatiotutkimuksen
opiskelijoille: Termosta pullohon vuan!

Nimi: Jenni L
Lempinimi: Jensku
Mistä tulet: Juankoski
Minkä kirjan luit viimeksi: Mark
Lawrence: One Word Kill
Terveisiä muille
informaatiotutkimuksen opiskelijoille:
Pidetään hännät pystyssä

Informaatiotutkimuksen henkilökunta esittäytyy
Tässä juttusarjassa esitellään Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen
henkilökuntaa. Tämä on sarjan neljäs osa, jossa esittelyssä on
yliopistolehtori Terttu Kortelainen.
Jutun on toimittanut Lucie Hradecká
Haastattelu tehty syyslukukaudella 2019.
Kuva: Mikko Törmänen, Lisenssi Oulun yliopisto

Kerro vähän opinto- tai urataustastasi – miten olet päätynyt tälle alalle, mikä sai sinut kiinnostumaan
informaatiotutkimuksesta?
- Olin kiinnostunut kirjastotyöstä jo kouluaikana, mutta aloin kuitenkin opiskella maantiedettä. Ennen
valmistumistani maisteriksi suunnittelumaantieteestä aloin pohtia työskentelyä tieteellisessä kirjastossa ja
kuinka tällaiseen tehtävään voisi pätevöityä. Informaatiotutkimusta ei silloin opetettu Oulun yliopistossa,
mutta sain yliopiston kirjastosta ohjeen hakea informaatiopalvelun kurssille Helsingin teknilliseen
korkeakouluun. Se oli antoisa kurssi, jolla sain informaatikon pätevyyden. Kun kirjastotieteen ja informatiikan
laitos perustettiin, toimin siellä assistenttina ja suoritin tohtorin tutkinnon.
Mikä on roolisi informaatiotutkimuksen oppiaineella?
Työskentelen yliopistonlehtorina ja opintoneuvojana sekä lisäksi lähiesimiehenä, joka vastaa oppiaineen
henkilöstö- ja taloushallinnosta. Vastuullani on informetriikan opintojakso, syventävien opintojen
tutkimusmenetelmäkurssi, pro gradu –seminaari ja kirjallisuustenttejä. Ohjaan myös pro gradu –tutkielmia.
Oletko tällä hetkellä mukana jossakin tutkimusprojektissa?
- Olen mukana norjalaisessa SoDi-Sámi-tutkimusprojektissa, jossa tarkastellaan saamelaistutkimuksen
yhteiskunnallisia ulottuvuuksia (The Social Dimensions of Sámi Research).
Mikä on mielenkiintoisin tutkimusprojekti, jossa olet ollut mukana?
- Huomiodataa koskeva tutkimus ei ollut varsinainen projekti, mutta se oli mielenkiintoinen tutkimus, koska
siinä oppi paljon uutta sekä huomiotaloudesta että sosiaalisesta mediasta.
Kuvittele, että olet saanut vapaasti käytettävää rahoitusta tutkimukseen tai informaatiotutkimuksen
opetuksen kehittämiseen. Mitä aihetta lähtisit tutkimaan tai mitä kurssia haluaisit opettaa?
- Haluaisin selvittää, missä määrin sosiaalisessa mediassa syntyvää huomiodataa sovelletaan arviointiin eri
tahoilla.

Index-uutiset: Tulemiset ja menemiset
Kuten kaikkialla maailmassa tämä vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen Covid-19 pandemian vuoksi. Tästäkin
huolimatta Index on toiminut rajoitteiden sallimissa rajoissa sekä virallisia turvallisuusohjeistuksia
noudattaen. Käsidesit messissä tietenkin!
Hallituksen työlistalla on tänä syksynä ollut muiden muassa sääntömuutos. Vaikka uusittujen sääntöjen
mukaan Indexin virallinen ikijäsenyys poistuikin, käytännössä toiminta ei oikeastaan muutu. Jos kerran olet
liittynyt Indexin jäseneksi, olet tervetullut tapahtumiimme aina ja ikuisesti! Ainoastaan virallisen
jäsenrekisterin pitäminen aikaisemmassa laajuudessaan on jäänyt historiaan. Sääntömuutoksen avulla
sallimme jatkossa Indexin jäsenyyden myös informaatiotutkimuksen sivuaineopiskelijoille. Tervetuloa siis
jäseneksi!
Viime keväänä lähes kaikki opiskelijayhdistyksien tapahtumat peruttiin, mikä oli havaittavissa tämän syksyn
tapahtumakavalkadissa. Esimerkiksi Index pääsi pitämään kevätkokouksen vasta tänä syksynä ja pääsimme
testaamaan etäyhteyksiä kokouskäytännöillämme, mikä onnistui erittäin hyvin. Lisäksi viime vuoden
fuksimme saivat kasteensa syksyn ainoaksi jääneessä Humanistisen killan piknik-tapahtumassa Kiikelissä.
Tästä ja muutamasta muusta tapahtumasta kuvia tässä näin teille nyt oitis sitten niin:

Nää kuvat puolestaan ovat
Humanistisen killan
fuksisuunnistuksen Index-rastilta,
jossa pelattiin leffapantomiimia!
Relevanssin toimituksen harmiksi
fuksimme olivat niin ahkeroita
suunnistelijoita, että liukenivat
paikalta ennen kuin toimituksen
kamerahenkilö ennätti asemiin.
Kuulemma hyvät oli
suunnistukset! Myös rasteilu oli
huikeaa!

Spider-Man: Miles Morales
Insomniac Games
2020
PS4 (sisältää päivityksen PS5:lle)

Vuonna 2018 julkaistun Marvel’s Spider-Man-pelin tarinaa
jatkava Miles Morales lähtee liikkeelle noin vuoden verran esiosan tapahtumien jälkeen. New Yorkin
kaupunki on saanut yllensä lumipeitteen ja kaupunkia koristavat jouluvalot. Kaduilla tallustelevat
kaupungin asukkaat huikkaavat jouluntoivotuksia ohikiitävälle seittisankarille. Tätä juttua
kirjoittaessa olen pelannut pelin viisistoistatuntista tarinaa arviolta puolenvälin, joten kaunista
pintaraapaisua syvempää tästä tuskin tulee.
Sarjakuvien lisäksi vuoden 2018 animaatioelokuvasta SpiderMan: Kohti hämähäkkiversumia tutuksi tullut Miles Morales on
saanut vuoron pukea asun ylleen, tämän esikuvan Peter Parkerin
lähdettyä työkeikalle Eurooppaan. Niin Miles jää suojelemaan
kaupunkia sen ainoana Hämähäkkimiehenä. Ja suojelemista
kaupungissa

riittääkin.

Uusiutuvaa,

puhdasta

energiaa

markkinoiva energiajätin Roxxonin ja Undeground -nimisen
teknologiaterroristiryhmittymän välillä vallitsevan sodan keskellä
on kuumat paikat, tuoreen Hämyrin ollessa kummankin piippujen
kohteena. Samaan aikaan puhelinappi ilmoittaa rikoksista ja
kaupunkilaisten

avunpyynnöistä.

Katujen

yläpuolella

porhaltaessa tuntee lievän kiireen ja paineen, kun pääjuonta
selvittäessä tuleekin pysäytettyä murtoyrityksiä, asekauppaa,
autovarkauksia ja estettyä muutama pahoinpitely.
Toki hälytykset voi jättää huomiotta, mutta ainakaan oma velvollisuudentunto ei anna periksi. Ja
auttaminen kannattaa, sillä eri tehtävistä annetaan palkinnoksi kokemuspisteiden lisäksi poletteja,
joilla voi edellisestä osasta tuttuun tapaan avata uusia pukuja, niihin erilaisia lisävoimia ja

työkalupakkiin uutta rautaa. Lisävoimia myös yhdistellä mieleisen kokonaisuuden löytämiseksi, mikä
tekee seittisankarina olosta vielä mieluisempaa. Tehtävien lisäksi kartalta löytää myös muuta
tekemistä, kuten erilaisten muistoesineiden keräämistä, jotka paljastavat enemmän Milesin omasta
elämästä.

Pelimekaniikoiltaan Miles Morales on vähintäänkin yhtä hyvä kuin edeltäjänsä. Omaa iloa taisteluun
tuo Milesin omat Peteristä poikkeavat kyvyt, kuten pistoa imitoivat, pelissä myrkkyvoimiksi
tituleeratut sähkövoimat ja kyky kadota kameleontin tapaan vihollisten näkökentästä. Sen lisäksi että
uudet taidot lisäävät väriä taisteluihin ja tuovat esiin Milesin oman tyylin antaa nekkuun, ne myös
näyttävät pirun siisteiltä. Näkymättömyys tekee myös hiippailutilanteista ja väijymisestä entistä
parempaa. Seittiliitely tuntuu yhtä hyvältä kuin ennenkin ja tässäkin Milesillä on oma, paikoin
rennompi tyylinsä kiitää kaupungin halki Harlemin kotikulmista aina Manhattanin eteläkärkeen.

Suosittelen Spiderman: Miles Moralesia kaikille Hämähäkkimiehen ystäville, edellisen pelin
pelanneille ja niille, jotka omistavat pleikkarin ja miettivät mitä pelata seuraavaksi. Nyt taidan
lähettää tämän Relevanssin toimitukseen ja mennä itsekin pelaamaan vähän lisää.

Lauri Kuha

