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Uusia alkuja

Tervetuloa, fuksit! Onnittelut erittäin hyvää
makua ilmentävästä opiskelupaikan
valinnasta! Tulit sitten suoraan toisen asteen
opinnoista valmistuneena tai oli
plakkarissasi sitten yksi tai useampi
keskeneräinen tai valmis tutkinto,
tietotekniikan opiskelijoiden joukossa olet
varmasti kuin kotonasi.

Olen luonnollisesti itsekin ollut fuksi, itse
asiassa jopa kaksi kertaa. Ensimmäistä
kertaa olin fuksi vuonna 2009: tuoreena
ylioppilaana ja taskussa L englannin
kirjoituksista, ilmiselvä valinta oli suunnata
opiskelemaan englantia. Englannin
opintojen aikana sivuaineeksi valittu
tietotekniikka alkoi jo alussa tuntua
mielenkiintoiselta vaihtoehdolta, mutta
halusin kuitenkin itsepintaisesti suorittaa jo
aloitetut opinnot loppuun. Keväällä 2016
hain viimein tietotekniikalle ja kas, olinkin
syksyllä 2016 taas fuksi: tietotekniikan
maisterifuksi. Koska sain englannin opintoni
päätökseen vasta tämän vuoden
helmikuussa, ihmiset saivat kyllästymiseen
asti kuunnella vitsejäni siitä, että olin
samaan aikaan alumni ja fuksi. Hassua
kyllä, alan vaihdon myötä asiat eivät ole
paljoakaan muuttuneet: olen edelleen
tekemisissä kielten ja kääntämisen kanssa!

Niin päätoimittaja kuin itse lehtikin on
uuden alun edessä: kädessäsi (tai
ruudullasi) olevan lehden, a hrefin edellinen
numero ilmestyi vuonna 2013. Edellisen
päätoimittajan saappaisiin on vaikea astua,
sillä Eetun rento ja humoristinen tyyli poiki
varsin erinomaisia, linkkarien
sielunmaisemaan sopivia lehtiä. Mutta
ehkäpä jutun juju ei olekaan vanhojen
saappaiden täyttäminen, vaan eteenpäin
suuntaaminen. Nyt tarkoituksena olisikin
tehdä lehteä uudella ja ajankohtaisella
tyylillä ja julkaista aiempaa tiheämpään
tahtiin: neljä kertaa vuodessa. Jokaisella
numerolla on myös ajankohtainen teema.
Tämä numero on tarkoitettu erityisesti

fukseille, jonka vuoksi se sisältää esittelyjä,
esittelyjä ja vielä enemmän esittelyjä.
Haluammehan fuksien saavan kaiken irti
ainejärjestömme eduista. Olemme avoimia
myös ottamaan lehdelle uuden nimen (ks.
sivun 21 nimikilpailu). Omalta osaltani
tämän lehden päätoimittajuus saattaa jäädä
kahteen numeroon, mutta aion tehdä
hommaa täydestä sydämestäni, kuten
kuuluu.

Aloitus on usein se hankalin vaihe
tekemisessä. Fukseilla on edessään
muutamia työläitä kursseja, kuten
Ohjelmointi 1 & 2 sekä matematiikkaa
opiskeleville esimerkiksi LAG. Paras vinkkini
noille kursseille on, että kannattaa olla
kärsivällinen. Tiedät varmasti paljon, mutta
aina on varaa oppia uutta. Vaikka asiat
tuntuvat ajoin vaikeilta ja tekemistä on
paljon, työlään kurssin lopuksi olet varmasti
oppinut paljon hyödyllisiä taitoja.
Tietenkään ohjaajat eivät kaikkea tiedä,
joten muista toki myös akateeminen
kriittinen ajattelu.

Syksy tuo siis mukanaan monenlaista uutta
alkua ja uurastusta. Jos opiskelut tuntuvat
vievän kaiken aikasi eikä #naapurinpojasta
ole apua juuri sinun nullpointerexceptioniisi,
pääkopan tuulettamisesta on suurta apua!
Jätä siis koodisi hetkeksi ja suuntaa Linkin
tapahtumiin! Omat suosikkini ovat
saunaillat, Instanssi, lanit, Jyväsmetro sekä
kesämiitti!

Milla Koivuniemi

Kuva: Sami Nieminen





Tervetuloa uudet fuksit!

Ensinnäkin onneksi olkoon
opiskelupaikan johdosta ja tervetuloa
mukaan Jyväskylän yliopiston
tietotekniikan ainejärjestön Linkki
Jyväskylä ry:n toimintaan.

Tuleva syksy tulee olemaan (taas)
huomattavan tapahtumarikas, etenkin
teille uusille fukseille ja toki myös
vanhemmillekin opiskelijoille, jotka
varmasti palavat halusta päästä
tutustumaan uusiin opiskelijoihin taas
kerran. Onhan tässä jo koko kesä
odotettu uusien fuksien tuloa ja
fuksitapahtumien polkaisemista käyntiin.
Erilaiset tapahtumat ovatkin yksi
ainejärjestön näkyvimmistä puolista, ja
tekin tulette varmasti kokemaan monen
monta huikeaa tapahtumaa syksyn
aikana.

Vaikka tapahtumat ovat se toiminnan
näkyvin puoli, Linkissä on mahdollista
tehdä paljon muutakin. Linkissä
osallistuminen ja oleminen onkin täynnä
mahdollisuuksia. Joku haluaa käydä vain
bileissä, toinen istuu Kattilassa päivät
pitkät opiskelemassa (tai pelaamassa
änäriä). Kolmannelle Linkissä oleminen
voi tarkoittaa molempia edellä mainittuja
ja omien taitojen kartuttamista erilaisissa
asiatapahtumissa, kuten yritysvierailuilla
tai Instanssissa. Linkin toiminta on
nykyään jo niin laajaa, että jokaiselle
löytyy varmasti jotain.

Itse hyppäsin aktiivisesti mukaan Linkin
toimintaan vasta kolmantena vuonna,
kun hain hallitukseen
tapahtumavastaavaksi.
Tapahtumavastaavana totesin, että

minulla voisi olla annettavaa myös
puheenjohtajan pestissä.
Puheenjohtajana olenkin sitten päässyt
tekemään monenlaista mielenkiintoista
työtä ja tekemään paljonkin muutoksia
aikaisempiin toimintatapoihin. Viime
kevään aikana Linkissä on tapahtunut
monenlaista uutta, kuten erilaisten
tapahtumien ja koko toiminnan kasvu.
Ohessa myös mm. kirjoitimme Linkin
säännöt melkein jokaista pykälää myöten
uusiksi ja muutaman ohjesäännön siinä
sivussa. Syksyllä suurin painopiste on
uusien toimintamallien siirtäminen myös
tulevien vuosien toimintaan, ja koko
vuoden ajan Linkissä on toiminut
strategiatyöryhmä, jonka tehtävänä on
laatia Linkille ensimmäinen pidemmän
aikavälin strategia.

Aloittaessani opinnot Jyväskylässä 2013,
oli Linkin toiminta hyvin erinäköistä kuin
nyt.
Lähtemällä aktiivisesti mukaan
toimintaan jaostoihin, toimihenkilöksi tai
vaikka hallitukseen, pääsee
muokkaamaan ainejärjestöstä itsensä
näköistä. Vaikka Linkillä onkin 11-
vuotiaana jo tiettyjä perinteitä, on
ainejärjestö aina silti aktiivisten
toimijoiden näköinen. Kehotankin siis
kaikkia teitä fukseja ja vanhempiakin
opiskelijoita lähtemään mukaan
tekemään seuraavaa parempaa versiota
Linkistä. Ainakaan allekirjoittanutta ei ole
hetkeäkään harmittanut se, kuinka paljon
aikaa on käytetty siihen, että Linkistä on
tullut sen näköinen kuin se nyt on.

Ps. Lupaan sitten alumnina kitistä siitä,
kuinka kaikki oli ennen paremmin.

Leevi Leppälä
Linkki Jyväskylä ry:n puheenjohtaja



TEK TEK TEK TEK TEK TEK TEK TEK ML TEK
TEK TEK TEK TEK TEK TEK

Liittovastaava kertoo nyt hieman kuulumisia, joista sinun on hyvä tietää

Jos olet fuksi, onnea ja tervetuloa opiskelemaan tietotekniikkaa Jyväskylään. Jos olet 2.-n.
vuoden opiskelija, tervetuloa takaisin opintojen pariin. Yritysvastaavana sekä
liittovastaavana iloitsen, että olet täällä nyt, vaikka työnkuvaani liittyykin enemmän sinun
tulevaisuudensuunnitelmasi. Oletkin ehkä kuullut, että työntekijänä kannattaa liittyä
johonkin etu- ja palvelujärjestöön, joka ajaa työntekijän oikeuksia. Mutta kuvittelepa
tilanne, jossa sinä, opiskelijana, voisit jo hyödyntää näitä etuja ja palveluita. TEK eli
Tekniikan akateemiset tarjoaa juurikin tätä. Nyt mietit, että eikös TEK ole teekkarien juttu ja
miksi IT-TDK:n ainejärjestön lehdessä kerrotaan tästä. No juttuhan on näin, että nykyään
TEK tukee myös meitä matemaattis-tietotekniikka-ihmissieluja ML-yhdistyksen kautta.

Alkaa olla huijattu olo. Onko nyt sitten tästä TEK:stä mitään hyötyä? Vastaus on, että ON!
Ensimmäisenä ja tärkeimpänä on opiskelijana saada oma ääni kuuluviin ja ML-yhdistys
auttaa siinä sinua. TEK:iin kuuluu myös seuraavia etuja:

• TEK:n kautta voit liittyä IAET-työttömyyskassaan ja kerryttää kassakuukausia jo
opiskelun aikana, esimerkiksi kesätöillä. Olettaen työssäoloehdon täyttyvän, pääset
nauttimaan ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta jo heti valmistuttuasi.
• TEK antaa palkkaneuvontaa ja julkaisee esimerkkipalkkatoiveet eri
opintovaiheisiin. Tiedät, mitä sinun kannattaa pyytää jo kesätöihin mennessäsi.
• Mikäli kohtaat juridisia ongelmia, vaikka kesätöissä, TEK:in juristit hoitavat
asiaa.
• Ilmaisia alan lehtiä ja tietoa työpaikoista (Esimerkiksi LinkedIn ryhmä,
Teekkarin työkirja (joka nimestään huolimatta on eräs parhaista työnhakuoppaista
myös meille)).
• Saat haalarimerkin!

IAET-työttömyyskassaa (joka opiskelijoille on vapaaehtoinen) lukuun ottamatta on TEK:iin
liittyminen sinulle maksutonta ja suositeltavaa! Joukossa on voimaa! Menikö ihan yli
hilseen? No fuksina tai fuksinmielisenä kuulet vuoden aikana useasti TEK:stä ja se varmasti
näkyy myös vuoden aikana. Ehdit siis sulattelemaan juuri
lukemaasi infoa. Toimin itse siis liittovastaavana välikätenä sinun
ja TEK:n sekä ML-liiton välissä. Jos siis sinua alkoi kiinnostaa
liittyminen jäseneksi tai haluat saada lisää infoa aiheesta,
kannattaa vierailla TEK:n sivuilla https://tek.fi tai ottaa minuun
yhteyttä sähköpostilla tai face-to-face Kattilassa tai huurteisen
lasin äärellä.

Otto Jahnukainen
Yritys ja liittovastaava

yritysvastaava@linkkijkl.fi

Kuva: Simo Rinne



Kattila

Linkin ainejärjestötilan, Kattilan, löydät Agoran toisesta
kerroksesta, suunnilleen Piato-ravintolan yläpuolelta

huoneesta Ag C233.2. Kattilan tarkoitus tarjota Linkin
jäsenistölle sekä muille tietotekniikan opiskelijoille paikka

opiskella, hengähtää kahvikupin kanssa luentojen välissä tai
sitten vain hengailla kavereiden kanssa ja tutustua

kanssaopiskelijoihin.

Kattilasta löydät mm. Xbox One-konsolin änäriä tai fifaa
varten, opiskeluun tarkoitettuja tietokoneita sekä Linkin

tenttiarkiston. Linkki tarjoaa jäsenistölleen myöskin ilmaista
kahvia. Muista siis tuoda oma mukisi!

Kuten muidenkin ainejärjestöjen ja näiden tilojen kohdalla,
on myös Linkin toiminta keskittynyt Kattilaan. Sieltä löydät
apua kurssien demotehtäviin, ajankohtaista tietoa Linkin

toiminnasta sekä hallituksen jäseniä, jotka tarjoavat
asiantuntevaa, joskin ajoittain kyseenalaista apua

opiskelijaelämään ongelmiin.

Kuvat

Kuvat: Milla Koivuniemi & Janne Mäyrä

Kattilan kattaus ja mukavat
sohvat

Kahvin vahvan keitin, muista
oma muki

Kattilassa hoituu asiat ja
eväshetket

Kattilan uudenkarhea
varustus



Hei kaikki fuksit ja muutkin linkkarit!

Yleensä ainejärjestöissä sosiaalipoliittinen
puoli ei näy niin vahvasti kuin muut osa-
alueet, kuten tapahtuma- tai yrityspuoli.
Ainejärjestöissä on koettu, että ei ole niin
tärkeää painottaa sosiaalipoliittiseen
alueeseen, vaikka loppupeleissä juuri
sosiaalipoliittiset asiat ovat niitä tärkeimpiä
kulmakiviä, joilla pidetään huolta jokaisesta
linkkarista ja heidän eduistaan. Koska mitä
Linkki Jyväskylä ry olisi ilman jäseniään?
Tänä vuonna linkissä on päätetty parantaa
sosiaalipoliittista vaikuttamistaan ja
hallitukseen onkin luotu erillinen rooli
sosiaalipoliittiselle vastaavalle.

Sosiaalipoliittisena vastaavana eli
tuttavallisemmin sopovastaavana hoidan
opiskelijoiden asumiseen, terveyteen,
toimeentuloon ja tasa-arvoon liittyviä
asioita. Esimerkiksi, jos jollakulla linkkarilla
on ongelmia asunnon löytämisen kanssa,
ongelmia YTHS:n kanssa tai kokee jostain
syystä saavansa epätasa-arvoista kohtelua,
voi ja pitää sopovastaavaan eli minuun olla
yhteydessä, jotta asia saadaan
mahdollisimman nopeasti hoidettua
kuntoon. Jokaisella opiskelijalla pitää olla
hyvät ja sujuvat opiskelumahdollisuudet heti
opiskelujen alkuajoista lähtien sinne
opintojen loppuun saakka.

Tällä hetkellä sopoasioissa puhuttavat eniten
asumiseen, opintolainaan ja -rahaan ja
YTHS:n palveluihin liittyvät asiat.
Alapuolella on lueteltu tärkeimmät,
opiskelijaa koskevat sopoasiat:

Jokainen opiskelija siirtyi 1.8.2017 yleisen
asumistuen piiriin, mikä tarkoittaa sitä, että
yleinen asumistuki on ympärivuotinen ja
opiskelutahdista riippumaton etuus.
Opintolaina- ja tuki-asiat muuttuivat
opiskelijoilla syksyllä, ja tästä lähtien
opintorahan määrä pienenee 250
euroon/kk, kun taas opintolainan määrä
suurenee 650 euroon/kk.
YTHS:n palveluiden käyttöoikeuksiin tuli

muutoksia, ja YTHS:n palveluita saa käyttää
sen ajan, kun ylioppilaskunnan jäsenmaksu
on voimassa eli 1.8.- 31.7.

Haluan toivottaa kaikki uudet fuksit
tervetulleiksi Linkkiin, ja haluan olla
pitämässä huolta niin teistä uusista kuin
vanhoistakin linkkareista! Jos mikä tahansa
asia on mielessä, niin tule rohkeasti
nykäisemään hihasta tai lähetä sähköpostia
minulle
sopo@linkkijkl.fi

Tinja Vaskelainen
Sopovastaava



Hei sinä fuksi tai fuksimielinen,
joka luet tätä lehtistä!

Koulutuspoliittisena vastaavana minun
alaani ovat opetuksen laatuun liittyvät asiat
ja siihen liittyvä edunvalvonta. Opettajilla
on tiettyjä velvollisuuksia opiskelijoita
kohtaan, joiden laiminlyömisellä he voivat
vahingossakin luoda epäreiluja tilanteita.
Näistä ei kuitenkaan tarvitse kärsiä, vaan
kun asiasta raportoidaan eteenpäin,
saadaan tilanne korjattua.
Lisäksi olen hyvin tietoinen yliopiston ja
ylioppilaskunnan suuremmista muutoksista
esimerkiksi hallinnossa ja organisaatioissa,
sekä välitän tietoa näiden vaikutuksista
meihin.
Vastuualuettani voisikin melkein sanoa
yliopisto-asiantuntijaksi.

Uudet opiskelijat aloittavat tänä syksynä
uudella opetussuunnitelmalla, jota on
päivitetty vastaamaan opiskelijoiden
tarpeita jatkuvasti nopeasti kehittyvällä
alalla.
Tiivistetysti muutoksiin kuuluvat ohjelmoinnin
ja kyberturvallisuuden lisääminen, sekä
pakollisen sivuaineen vapauttaminen, jotta
monialaisen yliopiston mahdollisuudet
erilaisen tiedon oppimiseen eivät menisi
tutkinnonkaan osalta hukkaan. Ohjelmisto-
osaajat kun hyötyvät yhä enenevissä määrin
erikoistietämyksestä alansa ulkopuolelta.

Nyt syksyllä koko yliopistolla tärkein
ajankohtainen teema on tulevat Jyväskylän
yliopiston ylioppilaskunnan eli JYYn
edustajistovaalit, jotka ovat erittäin matalan
kynnyksen paikka vaikuttamiseen:
edustajisto valitaan kahdeksi vuodeksi
kerrallaan ja kampanjointikaan ei vie
paljoa aikaa. Suosittelen, että jos edes
vähän kiinnostaa nähdä miten politiikka
toimii, niin hakeudu vielä ehdolle jollekin
monista listoista. Tietotekniikkaa
ymmärtävistä vaikuttajista on aivan todella
huutava pula, ja jos tietoteknikkoja ei ole
elimissä paikalla, tullaan päätöksissä
todennäköisesti laiminlyömään teknologian
suomat mahdollisuudet, tai ihan vaan

meidän tietotekniikan opiskelijoiden
erityistarpeet, sillä luontaisesti muiden
alojen opiskelijat keskittyvät heille
läheisempien asioiden ajamiseen.
Esimerkkinä Seminaarinmäellä paljon
pyöriviä humanisteja kiinnostaa varmasti
paljon enemmän yliopiston kirjaston
vapaiden tietokoneiden määrä kuin Agoran
tietokoneluokkien saatavuus, joka on taas
meitä lähempänä. Eli muista äänestää!

Tervetuloa timanttisten osaajien joukkoon
nauttimaan laadukkaasta opetuksesta!
Jos sinulla on jotain kommentoitavaa
kursseista tai vaikka idea uudelle kurssille,
koet että jollain kurssilla ei ole toimittu
oikein, tai sinua kiinnostaa päästä
vaikuttamaan asioihin, laita mailia
kopo@linkkijkl.fi osoitteeseen.

Perttu Rautaniemi
Kopovastaava



Moi!

Olen 21 -vuotias Kajaanilaislähtöinen vastaleivottu
tutor ja aloitan toisen opiskeluvuoteni Tietotekniikalla.
Harrastan säännöllisen epäsäännöllisesti kuntosalilla
käyntiä sekä lenkkeilyä. Pelejäkin tulee silloin tällöin

pelattua. Jos mieleen tulee jotain kysyttävää, niin
minua saa tulla nykäisemään hihasta rohkeasti! Olen

sosiaalinen kaveri ja odotan innolla teihin
tutustumista. Toivotan teille kaikille onnea
erinomaisesta opiskelupaikasta ja lupaan

ikimuistoisen syksyn jokaiselle!

Ville Nykänen

Heipä hei, puudelit!

Minä oon Minna ja tulen terrorisoimaan eikun siis
ohjaamaan teitä kaikkien kykyjeni mukaan tässä

seuraavan vuoden ajan. Harrastan … ööh, sängyssä
makaamista ja animen kattelua. Jooh, ne oli
varmaan ne tärkeimmät. Oon jo toista vuotta

tietotekniikkaa opiskelemassa ja tykännyt kovasti
Jyväskylässä olla. Toivon että tulette viihtymään niin
meidän kanssamme kuin muutenkin Jyväskylässä.

Sanottakoon tässä vaiheessa että tyhmiä kysymyksiä
ei olekaan joten rohkeasti kysymään apuja tutoreilta
tai kanssa opiskelijoilta jos tarve tulee. Opiskeluintoa

kaikille!

Minna Kangaspuoskari

Heipähei, nuoret ja vanhat fuksiherrat ja
fuksineidot!

Olen Eetu Pitkänen, kavereiden kesken ihan vaan
Eetu tai Ede. Olen 21-vuotias

huumoriveikko/miehenalku Mikkelistä ja aloitan
juuri toisen vuoteni tietotekniikalla. Tykkään kovasti

tutustua uusiin ihmisiin, joten tutustun teihinkin oikein
mielelläni! Juttelemaan saa tulla kuka vain ja koska

vain ihan ujostelematta, joko ihan oikean asian
kanssa tai sitten vaan heittämään läppää! Kaikkea

saa kysellä, mutta vastauksen tasosta en mene
takuuseen. Tavataan syyskuussa opintojen alun
merkeissä ja vietetään ikimuistoinen fuksivuosi

yhdessä!

T: Eetu/Ede (valitse haluamasi tuttavallisuuden
mukaan :) )

Eetu Pitkänen

Hei!

Aloitin opiskeluni tammikuussa 2016 tietotekniikalla
ja olen toista kertaa tutorina. Harrastan erinäisiä
lautapelejä kaveriporukalla ja ahkeraa opiskelua.

Sanana fukseille, että mikään kurssi ei ole mahdoton
jos opiskelee tarpeeksi säntillisesti.

Nuutti Rantanen



"Et ole "vain" perusnörtti, olet insinööri, keksit
uusia tuulia ja osaat toteuttaa ideoitasi!"

Kun kulkee tietotekniikan laitoksella pitkin käytävää,
voi nähdä piikkitakkien alle varjoutuneen Samuli-
nimisen 23-vuotiaan, lyhyehkön, unelmoivan ja

muutenkin varsin ihmeellisen turbonörtin. Samuli on
kolmatta vuotta säveltämässä tietotekniikan

opiskelijana, ja Samulin opiskelupaikka on lähtenyt
loputtomasta “rakkaudesta lajiin”! Vaarallisin
ominaisuus hänessä onkin kaiken maailman

koodeista ja härveleistä jauhamisen pohjattomuus,
joka saattaa pahimmassa tapauksessa pyöräyttää

päät ristiin kun puheenaihe siirtyy DST-kaapeleiden
liitäntämahdollisuuksiin.

Tästä syystä Samuli liittääkin puheisiin aina tarinoita
ja turnoita niin opintojen sisällöstä, omista

projekteista tahi muustakin teknisestä touhuamisesta
(*kirjoitushetkellä rakentamassa piirilevyä!*). Samuli
saattaa tulla vastaamaan kyllä turhankin innoissaan

siihen, kuinka Vim on paras terminaalipohjainen
tekstieditori (mielipide), Microsoft Windows on
ärsyttävä haittaohjelmisto (mielipide), kuinka

kannattaa suunnitella 3D-ymp...

Samuli haluaisikin lähettää teille seuraavan viestin:
pitäkää lippu korkealla, koska olette tulleet alalle
jossa luovuus on platinaa, tekninen tietämys on

terästä, ja sähkö on sinistä kun sitä kolme minuuttia
siihen katsoo!

Samuli "Handicap" Kinnunen

Morjes!

Olen 23-vuotias Helsingin kasvatti, joka puoli vuotta
sitten aloitti opintonsa Jyväskylässä. Linkin

toiminnassa olen ollut mukana heti alusta lähtien, ja
voin lämpimästi suositella lähtemään ihan kaikkeen
mukaan avoimin mielin. Opiskelusta olen nauttinut

erittäin paljon kaiken muun tapahtuman ohella.
Apua saa ja pitää kysyä, tutoreilta ja muilta

opiskelijoilta. Harrastan penkkiurheilua ja oluita,
enimmäkseen halpoja kotimaisia kolmosia. Taitoin

tämän lehden, joten jos olet lahjakkaampi tekijä, ota
yhteyttä tiedottajaan. Vietän mieluummin vapaa-

aikani laiskotellen, mutta meikäläistä saa pyytää
mukaan korkeakoululiikuntaan tai puntille, jos oikein

onni potkaisee niin lähden seuraksi. Tervetuloa
Suomen Ateenaan ja opiskelijaelämän kehtoon.
Nauttikaa fuksivuodesta ja oppikaa oppimaan,
itsellänikin on sitä vielä jonkin verran jäljellä!

Leo Toiminen

Tervehdys uudet opiskelijamme,

mie olen Sakke, 23-vuotias tyhjäntoimittaja joka
kulkee vakituiseen tapahtumissa ja opiskelee vapaa-
ajallaan vaikka sen pitäisi ehkä mennä toisin päin.

Alunperin olen kotoisin Posiolta, mistä mutkan kautta
päädyin Jyväskylään ja nyt opiskelen toista vuotta
tietotekniikkaa. Kaikenlaiset pelit, elokuvat ja sarjat

kiinnostavat, joten jos ei muusta niin aloitetaan
keskustelu vaikka niistä. Jos kuitenkin olet

herkkähermoinen sano se minulle heti, sillä musta
huumori ja kielenkäyttö kuuluvat persoonallisuuteni,

sitä voisi sanoa myös jonkinsortin luovuudeksi.
Kaikki koulunkäyntiin liittyvät ja liittymättömät

kysymyksetkin otetaan avoimin mielin ja vastaan
niihin parhaan kykyni mukaan. Pidetään hauskaa ja

opiskellaan yhdessä!

Saija "Sakke" Niemelä



1. Kuka olet?
2. Mitä teet hallituksessa?
3. Kerro jokin mielenkiintoinen fakta itsestäsi.
4. Jos pitäisi painia jonkun toisen hallituslaisen kanssa,
kenen kanssa painisit ja miksi?
5. Rahat vai kolmipyörä?
6. Mikä on paras vinkkisi fukseille opiskeluaikaa varten?

1. Leevi Leppälä, päädyin
vahingossa tietotekniikalle, ja sitten
vahingossa tjt:lle. Ja hallitukseenkin
päädyin joskus vahingossa.
Sattuuhan näitä tekevälle.
2. Olen Linkin suuri ja rakas
johtajahahmo, jota joskus harvoin
puheenjohtajaksi kutsutaan
yleisempiä nimityksiä ovat mm. “Isä
aurinkoinen”, “Rakas johtaja” tai

“Suuri Marsalkka”.
3. Keksin tän sit joskus
4. Koska olen täysin ylivoimainen painissa, painisin koko
muuta hallitusta vastaan kädet selän taakse sidottuina (ja
voittaisin).
5. Haluaisin vain ajaa ilman päätä.
6. Pitäkää lippu korkealla ja tanko jäykkänä.

1. Wiljam Rautiainen, kävin kerran
Jyväskylän juna-asemalla ja päätin
että tänne vois muuttaa.
2. Suunnittelen meidän kekkerit ja
kissanristiäiset, eli olen
tapahtumavastaava.
3. Ainoa kerta kun jätin bileet väliin
reppureissulla, kaverini oli bailannut
Li Andressonin kanssa.
4. Jannen ja Leevin väliltä paha

valita, eli se kummalla sillä hetkellä pidempi letti.
5. Rahet
6. Opiskelijabileissä kannattaa oikeasti käydä. Ne
nimittäin ei ole mitään lukion abibileitä.

1. Tinja Vaskelainen, toisen vuoden
tietotekniikan ja ja ensimmäisen
vuoden tietojärjestelmätieteen
pääaineopiskelija. Nuoruus _ vuodet
ovat takana päin, olenhan kuitenkin
jo 20v.
2. Pidän huolta kaikkien linkkareiden
asioista, etenkin hyvinvoinnista eli
olen sosiaalipoliittinen vastaava.
Murheet ja huolet saa siis kertoa

minulle.
3. Jättis-tuutti mahtuu kokonaisena suuhuni.
4. Leevin, koska tiedän jo valmiiksi voittavani.
5. Kolmipyörä
6. Jos minäkin olen päässyt kursseista läpi, kyllä tekin
pääsette. Ottakaa kaikki ilo irti ja nauttikaa
opiskeluajastanne täysillä!

1. Janne Mäyrä, vajaa
kolmekymppinen
myöhäisherännäinen tietoteknikko.
Nuorempana olen harrastanut
humanismia.
2. Istun rahakirstun päällä eli toimin
rahastonhoitajana.
3. Olen osallistunut suorassa tv-
lähetyksessä punnerruskilpailuun.
Tästä on videomateriaalia Ylen

Elävässä Arkistossa. Tulin toiseksi.
4. Leevin tietysti. Todellinen marssijärjestys hallituksessa
pitää selvittää muuten kuin pelkillä titteleillä.
5. Katsokaa, ajan ilman päätä!
6. Veskun ohjelmointikurssit ei oikeasti ole niin vaikeita
kuin niistä pelotellaan.

1. Olen Nico Foxell,
suomenruotsalainen alkoholisti joka
on perehtynyt mm. yrittäjänä
toimimiseen, junien aikatauluihin.
Lempiharrastuksiani ovat kalja,
videopelit, Leevin voittaminen
NHL:ässä, kalja ja mustan kullan
lokitus.
2. Olen hallituksessa tarjoamassa
vaihtoehtoista näkemystä polttaviin

puheenaiheisiin. Vastan mm. Aloitteesta Linkin
yksityistämisestä ja Kattilan siirtämisestä saunalautalle.
Kummatkaan ehdotukset eivät tosin vielä ole saaneet
paljoakaan kannatusta.
3. Minä olen melkein kaljuuntunut esikoulu-ikäisestä
saakka. Ajattelin kuitenkin alkaa käyttämään
Japanialaista hiusten_kasvatus_nestettä.png. Tämä idea
on tosin vasta seed round A tasolla.
4. Me suomenruotsalaiset ratkaisemme erimielisyytemme
rahalla, emmekä ainakaan henkilökohtaisesti turvaudu
fyysiseen väkivaltaan.
5. Valitsen Minttuviinan ja World of Warcraftin.
6. Sitsit tulevat näennäisesti halvemmiksi kun aloittelee
kotona tai luennolla.

1. Ville Kankaanpää, toisen vuoden
tietotekniikan opiskelija ja
vastahakoinen web-devaaja.
2. Piiskaan fukseja, silittelen
alumneja ja avustan tapahtumissa,
olen siis FAT vastaava.
3. Inhoan käyttää korkean tason
frameworkkeja ja tehdä
nettisovelluksia, mutta valitettavasti
juuri niillä me todennäköisimmin

saamme töitä tulevaisuudessa.
4. Leevin kanssa olen jo vähän yrittänyt painia, joten
mielelläni veisin erän loppuun asti.
5. http://www.hammacher.com/product/12409
6. Ei kannata vielä ensimmäisenä opiskeluvuonna miettiä
tuutori- tai hallitusjuttuja, nauttikaa rauhassa fuksivuoden
häröilystä t. kokemus



1. Olen Artturi Lobski tietotekniikan
maisteriopiskelija (pelit ja pelillisyys).
Osaan vähän kaikkee, mutten
mitään kunnolla.
2. Keitän kahvia, kirjoittelen
papereita ja harrastan catwalkkia
kynähameessa (Sihteeri)
3. Olen automaatioinsinööri vaikkei
se kyll ketään kiinosta.
4. Painisin Villen kanssa, koska

voitais varmaan sopia virtuaalinen painiottelu eikä tarttis
hikoilla.
5. Kolmipyörä tietenki ! sit myisin sen ja ostaisin toisen
hienomman kolmipyörän ja muumitikkarin.
6. “Opiskelu on humalan ja maksa-arvojen
tasapainottelua, oppiminen tulee siinä ohella”.

1. Nimeni on Perttu Rautaniemi,
olen fysiikan puolelta järven yli uinut
sankari ja kova suunnittelija jota
kiinnostaa metsät, rytmikäs
liikkuminen, kirkkaat värit, ufot,
pakanajumalat ja kahvi.
2. Mussutan ja ideoin tiedekunnan
henkilöstölle opiskelujutuista ja
seuraan yliopiston päätöksentekoa
aitiopaikalta eli

Korkeakoulupoliittinen vastaava
3. Osaan heiluttaa korviani
4. Painisin Jannen kanssa, koska hän on suuri mysteeri ja
todellinen luonne paljastuu fyysisessä mittelössä.
5. Pyöräni on huollossa, joten kolmipyörä.
6. Käykää pakollinen ruotsinkurssi ekana vuonna läpi, se
on oikeasti ihan läpihuutojuttu kuhan on aina paikalla.

1. Olen Sara Afflekt-Lazar, pohdin
elämän suuria kysymyksiä ja
tykkään monista asioista, vaikka
opiskelenkin tietotekniikkaa.
2. Olen se joka järjestää kaiken
hauskan ja olennaisen, eli olen
tapahtumavastaava, tuttavallisemmin
tapsa.
3. Mun kummatkin peukut on
vääntyny joskus sijoiltaan. Jos

haluun ällöttää ihmisiä niin näytän miten liikuttelen niitä
silleen kivasti pois paikoiltaan ja takaisin.
4. En harrasta eläinrääkkäystä, mutta voisin kokeilla
millaista on painia Mäyrän kanssa. Haluan nähdä miltä
näyttää vihainen mäyrä.
5. Kysymykset joissa täytyy valita yksi vaihtoehto kahdesta
ovat tylsiä. Elämä ei oo mustavalkosta.
6. Pitäkää hauskaa, ja nauttikaa akateemisen maailman
iloista! Se elämä ei ala vasta opiskeluajan jälkeen.

1. Milla Koivuniemi, toisen vuoden
tietotekniikan opiskelija.
Varsinaiselta ammatiltani tekninen
kääntäjä ja englannin maisteri. Ikää
27 vuotta. Tykkään dystopia- ja
aikamatkustusfiktiosta sekä kissoista.
2. Olen tiedottaja sekä Linkin
lehden päätoimittaja
3. Suunnittelemani aarre löytyy Sly
Cooper Thieves in Time -pelistä

(PS3/PS Vita). Googlaamalla nimeni löytää lisätietoa.
4. Mäyrän kanssa, sillä pitää tietää kuka on hallituksen
kovin humanisti.
5. Kolmipyörä - ei sitä tulisi itse ostettua!
6. Olkaa kärsivällisiä työläiden kurssien kanssa. Ne ovat
raskaita, mutta opettavat monta hyödyllistä asiaa. Ja
muistkaaa käydä myös tapahtumissa tuulettumassa!

1. Olen Otto Jahnukainen, toisen
vuoden tietotekniikan opiskelija,
valokuvaaja, saksofonisti, pöhisijä
eli kaikki käy kunhan meininki on
rentoa ja edetään tyylillä
2. Pidän huolen siitä että yritykset
ovat tietoisia Linkki ry:stä ja meidän
tarjonnasta ja sinä tietoinen
yrityksistä (ps. Jos koodaat, edes
vähän, ne haluu sut töihin)

3. Lime aamussa pitää hymyn huulilla.
4. Näin sivarina lähtisin siitä että vastustaja on aina
ostettavissa
5. Kolmipyörällä oot helposti kovin linkkari hoodeilla
6. Tekemällä kurssit, jotka kiinnostaa itseäsi,
antaumuksella se saattaa hyvinkin palkita myöhemmin
nimimerkki ohj1 tuntiopettaja. Mutta muistakaa myös
verkostoitua ja tutustua uusiin ihmisiin. Ota tavoitteeksi
aluksi yksi uusi ihminen per kuukausi.

1. Jami Laamanen, kolmannen
vuoden tietoteknikko, musiikkielitisti
sekä suuri huonojen vitsien ystävä.
2. Toimin Linkin
varapuheenjohtajana. VPJ:n rooli
Linkissä on joustava ja tänä vuonna
olen mm. huolehtinut hankinnoista
sekä viestinnästä.
3. Huonoimmat livenä näkemäni
välispiikit top 3 on Herbie Hancock,

Kalle Salonen ja Matti Mikkola.
4. Elämässä pitää olla sopivasti kunnianhimoinen.
Fyysisesti Janne olisi nopeana ja liikkuvana pahin vastus,
mutta tähtään huipulle ja selättäisin Leevin.
5. Katsokaa, ajan ilman päätä!
6. Älkää polttako itseänne loppuun ohjelmointikurssien
kanssa.



Poimintoja syksyn parhaista
tapahtumista

Syyskuu

5.9. Ainejärjestökierros
Tutustutaan eri ainejärjestöjen tiloihin

yliopistolla.

6.9. Yliopiston avajaiset
Professorit toivottavat uudet opiskelijat
tervetulleeksi ja paikalta saa kahvea ja

pullaa

7.9. Baarikierros
Tie kaupunkiin käy sen baarien kautta,

tapahtumasta voi myös bongata vanhempia
linkkareita, kuulustella niiltä mitäs me nyt

oikeesti opiskellaan.

11.9. Fuksisitsit
Punishment! Kuvittele juomapeli, mihin

osallistuu 50 ihmistä, jotka laulavat lauluja,
jonka nimiä ovat mm. Lasi täyttyy oluesta ja
Jallutähden alla. Teemana täällä on loma.
Emme selvästikään olisi sitä halunneet vielä

lopettaa.

13.9. Fuksiliikunta
Älä huoli, liikunta tarkoittaa tässä

yhteydessä joko keilausta tai Megazonea.

15.9. Fuksiexcu
Ekskursio (lat. excursio, huvi- tai partioretki;

hyökkäys), eli ehkä emme hyökkää vaan
käymme tutustumassa yritykseen.

18.9. Lautapelit
Rentoa pelailua porukassa. Omat pelit

messiin jos löytyy joku ehdoton ykkönen

22.9 Fuksisauna
Harjoitellaan saunomista. Yliopistossa sitten

saunotaan paljon!

27.9. Fuksiaiset
Toivotetaan fuksit tervetulleiksi taloon

opiskelijoiden puolesta. Muistakaa, että
fuksiaisten voittajille luvassa ikuista mainetta

sekä kunniaa.

Lokakuu

28.-29.10. Yritysexcu Helsinkiin
Lähdetään yhdessä Helsinkiin tutustumaan

muutamaan Linkin
yritysyhteistyökumppaniin, mukana mm. IBM
ja Tieto. Päivisin tiukkaa asiasettiä yhdessä

firmojen kanssa ja illalla sitten saunomista ja
verkostoitumista.

5.10. Kauppakadun appro
Legendaariset Kauppakadun approt.

Suorituksen laajuuden päätät sinä! Älä
kuitenkaan aloita Übertohtorista.

18.-20.10. ATK-YTP
Kaikki tietotekniikan opiskelijat kerääntyvät

yhteen. Suoritetaan rasteja, toivottavasti
kukaan ei murtaudu museoon.

26.10. Beerbong Turnaus
Tästä lajista pitäisi tehdä olympialaji.

Marraskuu

1.11. Luonnontieteelliset suursitsit
Nyt sitsataan isommalla porukalla!

8.-9.11. Syysristeily
Suomalaiselle risteilylle osallistuminen on

kulttuuriteko, johon me tietenkin
osallistumme.



Vappu

Vappumme alkoi jo varhain, ja se kesti yli kaksi
viikkoa. Eihän se entinenkään vielä loppunut,
mutta miksi se meitä haittaisi, sillä olemmehan
opiskelijoita.

Vappuapprojen jälkeen oli Vappuvilske ja sen
jälkeen vielä Vappusota. Sodassa päästiin
hiukan heittämään kevät-stressiä taivaan tuuliin,
kun saimme turvallisesti ampua toisiamme
värikuulilla päähän. Voisiko mitään parempaa
stressinlievitystä olla?

Wappusitseillä oli Ynnä mukana. Note to self:
Älä koskaan anna ynnäläisen pitää pullostasi
huolta, et saa sitä takaisin. Juhlat yltyivätkin
täällä aika vauhdikkaiksi.

Heittelimme samaisella viikolla
heittokarnevaaleissa kaikenlaisia IT-romuja
kilpailullisesti olympialaisten tyyliin ja tässäkin
osallistumisesta palkittiin. Tapahtumavastaavien
ja katsojien väistellessä koneen virtalähteitä ja
muuta mukavaa tietoteknikkojen vanhaa kamaa
osallistujilla oli todella hauskaa.
Seuraavana päivänä menimme katsomaan
speksiä, joka on perinteistä pohjoismaalaista
yliopistokulttuuria parhaimmillaan: juonitetun
näytelmän ja improvisaation hulvaton
yhdistelmä.

The day oli JyväSpeksin jälkeen vihdoin täällä:
eli the one and only Jyväsmetro.
Jyväskylässähän ei tavallisesti metroa ole, mutta

kerran vuodessa se tänne rantautuu - siitä me,
Linkki Jyväskylä ry, pidämme huolta.
Jyväsmetrossa kierrellään bussilla Jyväskylän
lähiöiden eri baareja läpi. Valmistelimme
kaikkea kivaa pitkään jo ennen tapahtumaa.
Jyväsmetron viisi bussia kierteli ympäri
Jyväskylän eri baareja oppainaan päteviä
metro-oppaita varustettuna Linkin Pacman-päillä
ja teemaan kuuluvilla asusteilla.
Pääteemana tänä vuonna oli Jyväsmetron 10-
vuotisjuhla eli 10-year Edition. Linjateemana
neljällä ensimmäisellä linjalla oli Teletapit, ja
viimeinen linja oli VIP-linja, jossa osallistujat
saivatkin sitten VIP-kohtelua osakseen. Kaikki
Teletapit ja VIPit suuntasivat kierroksen jälkeen
Metron päätepisteeseen eli Freetimeen, jossa
meitä viihdytti huikea Kortepohja Konspiracy
-bändi.

Erään anonyymin linkkarin sanoin:
"Jyväsmetrossa Vappu alkaa vauhdilla" ja niin
tänäkin vuonna tosiaan tapahtui.

Jyväsmetron jälkeen oli jo vapunaatto ja
perinteinen Vappusauna heti Minna Canthin
lakituksen jälkeen. Saunalla palkittiin Vuoden
linkkari, heiteltiin löylyä ja nautittiin Linkin
Simasta™.
Vappupäivänä Harjulle kokoontui joukko
krapulaisia linkkareita paistattelemaan päivää
kauniiseen kevätsäähän. Oli hyvä päivä.

Täytyy kyllä sanoa, että opiskelijavapusta saa
todellakin omanlaisensa, ja kaikille riittää jotain
mukavaa. Toivottavasti näemme ensi

Vappunakin näin
paljon huippuja
linkkareita
viettämässä mukavaa
ja omanlaistaan
Vappua Linkin
kanssa, mistä tänä
vuonna saimme
osallistujia kiittää.

Ja fuksien on hyvä
myös muistaa: Vapu
ei lopu.



Fuksin päiväohjelma

07:30 - Herätyskello soi

07:45 - Käy raikkaalla aamulenkillä
08:15 - Ota raikastava aamusuihku
08:30 - Nauti tuhti ja ravitseva aamupala
09:00 - Opiskele aamulla kun olet virkeimmilläsi
09:45 - Lähde hyvissä ajoin luennolle
10:10 - Saavu ajoissa luennolle ja istu reippaana eturiviin

10:15 - Herää oikeasti
10:17 - Nappaa leipä mukaan ja juokse luennolle
10:40 - Saavu luennolle myöhässä takaovesta
11:45 - Mene syömään lounasta

12:10 - Palaa täydellä vatsalla toiselle luennolle

11:55 - Pääse oikeasti vasta syömään koska kaikki muutkin ovat syömässä
samaan aikaan
12:20 - Saavu toiselle luennolle myöhässä
13:45 - Kipaise Kattilassa kahvilla

14:00 - Lähde kotiin
14:30 - Opiskele ahkerasti

17:45 - Huomaa olevasi vieläkin Kattilassa
17:46 - Lähde muiden kanssa Linkin sitseille!
17:55 - Saavu ajoissa sitseille
18:00 - Juhli sitseillä

22:30 - Lähde ajoissa kotiin valmistautumaan seuraavaan päivään

02:00 - Lähde Linkkarien kanssa jatkoille
03:00 - Lennä ulos baarista
04:30 - Hanki yöpalaa
05:30 - Saavu kotiin
05:31 - Sammu sänkyyn

Todellisuus

Mallikkaan opiskelijan elämä





Instanssi 2017

Keski-Suomen ainoa demoparty, Linkin
ikioma Instanssi järjestettiin jo
kahdeksatta kertaa 3.-5. maaliskuuta
2017. Instanssi on koko viikonlopun
kestävä tapahtuma, jonka ohjelma
koostuu kompoista, esitelmistä,
pelipisteistä sekä vapaasta pelaamisesta,
ohjelmoinnista ja tekemisestä.

Tänäkin vuonna Instanssin
aloittelijaystävällisyyden takasi huokea
lipun hinta sekä erityisesti aloittelijoille
suunnitellut ohjelmat, kuten perjantain
demotyöpaja. Instanssi palasi tänä
vuonna myös perinteiseen paikkaansa
Schildtin lukion Voionmaan
toimipisteeseen, keskustan läheisyyteen.

Partyohjelmassa oli sekä tuttua kaikua
että uusia tuulahduksia. Perjantain
ohjelma alkoi Sampo "branch^Ivory"
Savilammen esitelmällä demonteon
hyvistä käytännöistä ja yleisistä mokista,
josta olikin luonnollinen jatkumo

Saikkosen ja Kemppisen demotyöpajaan.
Lauantaina Hacklab JKL avasi kadun
toisella puolella sijaitsevan kerhotilansa
ovet kävijöille ja piti tapahtuman aikana
myös salissa omaa pöytää, johon sai
tulla ihmettelemään työntouhua. Kävijät
saivat kuulla myös ”pula-ajan
Intranetistä”, eli alueellisesta
lupavapaasta ja IP-pohjaisesta
radioverkosta Joel Lehtosen esittelemänä.

Lisäksi demokansaa viihdyttivät
tapahtuman aikana tanssipelipiste,
retropelinurkkaus, lautapelit sekä HTC
Vive. Nvidian porukka tarjosi pöydällään
kävijöille välipalaa sekä hedelmien että
koodipähkinöiden muodossa –
ohjelmointitehtävillä saattoi ansaita
itselleen työn! Ynnän Löylyfunktiossa
demokansa yltyi saunomaan niin kovasti,
että jotkut kompoihin osallistuvista
saunojista poikkesivat lavalla
esittelemässä kompoentryjään pelkkä
pyyhe yllään ja palasivat sitten takaisin
löylyihin.



Ja mitä olisivatkaan demopartyt ilman
demokompoja? Niitä oli Instanssilla
tuttuun tapaan kaksi: Pikkiriikkinen demo
sekä Instanssi-demo. Instanssi-demossa
nähtiin kiitettävästi uusien tekijöiden
ensidemoja, josta on osittain kiittäminen
Paavo ”The Old Dude” Niemistä, joka
antoi entryttämisestä lisäopintopisteitä
osana tietokonegrafiikan perusteiden
kurssia. Instanssissa nähtiin perinteisistä
kompoista myös Grafiikka ja Musiikki
niin hitaana kuin fastina, viime vuonna
ohjelmaan otettu 3D-mallinnus sekä
Instanssin ikioma erikoisuus, yleisön
hämmentämiseen tarkoitettu
Summamutikka, joka jälleen onnistui
tehtävässään.

Tämän vuoden yhtenä erikoisuutena
lauantaiöinen Auto amati koulu -turnaus,
eli My Summer Car -turnaus innosti
osallistujia rakentelemaan autoja.
Turnauksen livekommentointi oli
meininkiin ja kellonaikaan nähden
sopivan humoristinen ja saikin paljon
kehuja.

Instanssin paluu Voionmaalle oli siis mitä
mahtavin! Tänäkin vuonna tapahtuma sai
kiitosta erityisesti hyvästä
yleistunnelmasta ja siitä, että
tapahtumaan on houkuttavaa jäädä,
vaikka alun perin tuli vain
piipahtaakseen. Samalla hyvällä
pöhinällä on hyvä järjestää myös ensi
vuoden Instanssi!

Teksti: Milla Koivuniemi, Instanssin
infovastaava 2016 & 2017

Kuvat: Otto Jahnukainen

Lanimeininkiä Instanssissa

HTC Vive-demopiste

Instanssin innokasta yleisöä



Instanssi 2017 kompojen tulokset:

Instanssi-demo (7 teosta):
1. nyt on elokuu ja minä olen leipaeae by
leipaeae (14.98p)
2. Neon Waves by Morland (14.10p)
3. F-MINUS by Ivory (12.21p)

Pikkiriikkinen demo (3 teosta):
1. määräaika by de.palvelut (18.00p)
2. Like a First by The Old Dude (16.50p)
3. Pikkiriikkinen filleri by ninnnu (8.00p)

Summamutikka (7 teosta):
1. Kanava Sigma by Paskuuden standardikäsite
(22.12p)
2. IoT = IRC of Things by Zouppen (13.49p)
3. matkustin koko tämän matkan käydäkseni
kaupassa hakemassa leipee by leipaeae
(12.46p)

3D-mallinnus (4 teosta):
1. Lunar Lunatic by Handicap (27.25p)
2. Kalpa by Keskiyön Ritarikunnan Asepaja
(18.08p)
3. Tinosaurus by MooMoo (16.33p)

Musiikki (10 teosta):
1. Race to the Finish by dalziel (15.44p)
2. Funky Nights by Mergente (10.95p)
3. Nocturno Itinere by Keskiyön Ritarikunnan
Sinfoniaorkesteri (8.24p)

Grafiikka (10 teosta):
1. Midknight by Keskiyön Ritarikunta (25.92p)
2. Ceti's Planet by Neotheta (19.23p)
3. IT Helpdesk by Christina Rena (8.33p)

Fast Musiikki (7 teosta):
1. baby whale by dalziel (16.17p)
2. Fifty Shades of Vert by Åkelund Techmasters
(13.46p)
3. Jumppajyty hei nätti tyty by Derp-O-Tronic
Draft Dept. (9.40p)

Fast Grafiikka (14 teosta):
1. Instanssi Lohikäärmeen Salainen Välipala by
Neotheta (20.96p)
2. Galaksit räjähtää, maapallo ei by AirZero
(14.92p)
3. Fickle Cancer by mucla (8.28p)

Haluatko mukaan järjestämään Instanssia? Haemme vastaavia,
infopisteläisiä sekä järjestyksenvalvojia Instansseille 2018 jo
nyt. Laita viestiä sähköpostitse info@instanssi.org tai irkissä

#instanssi (IRCnet)



Keksi lehdelle uusi nimi!

Linkin lehti on ilmestynyt viisi kertaa nimellä a href.
Etsimme nyt kuitenkin tuoretta nimeä lehdelle.

Lähetä nimiehdotuksesi allaolevan linkin kautta

https://goo.gl/qS1EKS



AGORA - Muun muassa IT-tiedekunnan ja
Kauppakorkeakoulun kampusrakennus.

AINEJÄRJESTÖ - Tiettyä opintoalaa opiskelevien
opiskelijajärjestö. Ainejärjestöillä on hallitus, joka ajaa
jäsentensä etuja ja mm. järjestää erilaisia tapahtumia.
Ainejärjestöjä ovat esimerkiksi Linkki Jyväskylä ry
(tietotekniikka), Ynnä (luonnontieteet) ja Pörssi
(kauppakorkea).

AMANUENSSI - Laitoksen oma opintojen ohjaaja. Eli siis
se tyyppi, jolta kannattaa kysyä neuvoja opintojen
suhteen.

APPRO, APPROBATUR - Opiskelijatapahtuma, jonka
aikana tutustutaan paikallisiin anniskeluravintoloihin ja
niiden tarjontaan. Jyväskyläläisille tutuimmat ovat
Kauppakadun (syksyllä) ja Ynnän (keväällä).

ATK-YTP - Automaattisen tietojenkäsittelyn
yhteistoimintapäivät. Valtakunnallinen
tietojenkäsittelijöiden kokoontuminen jossa
verkostoidutaan ja pidetään hauskaa. On siellä kuulemma
jotain seminaariohjelmaakin.

EMACS - Käyttöjärjestelmä.

HOPS - Henkilökohtainen opintosuunnitelma. Yleensä
päivitetään juuri ennen valmistumista.

INSTANSSI - Olioluokan ilmentymä. Massiivisissa monen
pelaajan verkkoroolipeleissä käytettävä pelialue. Keski-
Suomen ainoa demoparty.

IRC - Internet Relay Chat. Ainoa Oikea™ Sosiaalinen
Media. Linkkareita keskustelee muun muassa kanavalla
#linkki.jkl

JYVÄSMETRO - Vapun aikaan liikennöivä, jo kymmenen
vuoden ikään päässyt kulkuväline. Linjan pysäkit on
sijoitettu erilaisten anniskeluravintoloiden lähistölle, jotta
matkustajat pystyvät huolehtimaan nesteytyksestään.

KATTILA - Tietotekniikan opiskelijoiden ainejärjestötila,
jossa voi hengailla (ks. Kattilan esittely s. 7).

KISSA - Aidalla istuva luontokappale, joka yleensä
ihmettelee mualiman menoa.

KORPPI - Oikeus. Suurikokoinen, musta varislintu.
Jyväskylän yliopiston opintotietojärjestelmä, muun muassa
opintorekisteriote ja kurssi-ilmoittautumiset löytyvät sieltä.

KORTEPOHJA - eli ylioppilaskylä. Moni opiskelija eksyy
asumaan tähän luoteisjyväskyläläiseen korkeiden
asuintalojen rykelmään jossain vaiheessa opintojaan,
yleensä ensimmäisenä opintovuotenaan. Suurin osa
kuitenkin tajuaa muuttaa hyvissä ajoin pois.

KYYKKÄ - Vanha, Karjalasta tuleva mölkkymäinen
perinnepeli. Nykyään mm. teekkareiden ja jyväskylän
luonnontieteilijöiden suosittu (seura)peli.

LAITOS - Yliopistomaailmassa laitos viittaa ainelaitokseen,
joka järjestää oppiaineiden opetuksen sekä tekee
tutkimusta. IT-tiedekunnassa laitoksia ei enää ole.

LINKKARI - Linkki Jyväskylä ry -ainejärjestön jäsen; tuo
mystinen akvaario-olento, jota ei saa lasiin koputtamalla
häiritä. Jesarin ohella MacGyverin tärkein työkalu.

LINKKI - Jyväskylän seudun joukkoliikenne

LINKKI JYVÄSKYLÄ RY - Jyväskylän yliopiston
tietotekniikan opiskelijoiden ainejärjestö.

LINKKI RY - Kuopiolaista koripalloa jo vuodesta 1967!

LYÖMÄVÄLINEET - ITKP101 - Tietokone ja tietoverkot
työvälineenä. Luulit ennen tätä kurssia osaavasi käyttää
Office-ohjelmia.

MATTILANNIEMI - Kampusalue, joka käsittää Agoran,
MaA:n ja MaD:n.

n - Opintojen vaihe, jonne asti osa opiskelijoista pääsee.
Mielivaltainen luonnollinen luku.

NOPPA - d4, d6, d8, d10, d12, d20. Opintopiste. Noin
27 tuntia töitä.

RUUSUPUISTO - Kasvatustieteilijöiden kampusrakennus
Mattilanniemen ja Seminaarinmäen puolivälissä.

SEMINAARINMÄKI - Useiden humanististen alojen
kampusalue. Jyväskylän vanhin kampusalue. Monet
Seminaarinmäen käytännöllisistä rakennuksista ovat Alvar
Aallon suunnittelemia.

SITSIT - Akateeminen pöytäjuhla, johon kuuluu ruokailua,
juomista ja juomalauluja. PALJON juomalauluja.
Muistikuvat sitsien loppuvaiheista tapaavat olla hämäriä.
Sitseillä voi olla teema, jonka mukaan pitää pukeutua,
muuten rangaistaan; mutta mikäli teemaa ei ole,
pukukoodi on formal, eli ykköset ylle!

SONAATTI - Taidemusiikin teostyyppi. Nälkäisen
opiskelijan apu.

SPEKSI - Pohjoismainen opiskelijateatteriesitys. Huumoria,
musiikkia ja OMSTART.

TIEDEKUNTA - Dekaanin johtama yliopistoyksikkö, joka
käsittää toisiaan lähellä olevien tieteenalojen laitokset.
Tietotekniikka kuuluu Jyväskylän yliopistossa
informaatioteknologian tiedekunnan alaisuuteen.

TIM - The Enchanter. The Interactive Material. Muun
muassa ohjelmointikursseilla käytössä oleva
luentomonisteen ja demoalustan yhdistelmä.

VIM - Tekstieditori, jonka käyttämistä ei voi lopettaa.

YLISTÖNRINNE - Kovien Tieteiden kampusalue. Täältä
löytyy muun muassa hiukkaskiihdytin.



Anna palautetta a href-lehdestä!

Mitä mieltä olit lehdestä? Kerro se meille (anonyymisti) palautelomakkeella:

https://goo.gl/U8sDEQ

We want you!

Haluaisitko kirjoittaa jostain kiinnostavasta tai ajankohtaisesta asiasta lehteemme? Onko
sinulla mielessäsi jokin mielenkiintoinen aihe, mutta pelkäät, ettei sinulla ole sana täysin

hallussa ja/tai kaipaat apua sen kirjoittamiseen? Otitko erittäin hyvän kuvan jostain Linkin
tapahtumasta ja haluat sen julkaistavaksi?

Lähetä rohkeasti aiheesi/juttusi/kuvasi meille osoitteeseen tiedottaja@linkkijkl.fi

Kuva: Sami Nieminen



YHTEISTYÖSSÄ


