


Päätoimitta jan terveiset
Vuosi on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle uusien tuulien puhaltaessa. Talven fuksit ovat saapuneet ja ovat alusta asti 
osallistuneet tapahtumiimme todella aktiivisesti. Tästä iso kiitos kuuluu erinomaisille tutoreillemme, muulle hallitukselle 
sekä puheenjohtajallemme. Olen itsekin ollut tutorina ja tiedän, että uusien fuksien aktivointi saattaa olla yllättävän 
hankalaa, mutta tämän vuoden tapahtumat ovat olleet menestyksekkäitä toistensa perään. 

Itselläni valmistuminen kanditaatiksi alkaa olla lähellä, sillä kevään tullessa alkoivat myös muutamat viimeiset 
valmistumista edeltävät kurssit sekä kanditaatintutkielmani. Olen tehnyt kaksi vuotta ahkerasti töitä kurssieni sekä 
opintopisteideni eteen ja vihdoin minusta tuntuu siltä, että ensimmäiset hedelmät ovat alkaneet kypsymään ja kenties 
jopa ensimmäinen työpaikka omalta alalta olisi mahdollinen kesän ajaksi. Odotan mielenkiinnolla että olen saanut 
kandini valmiiksi, jotta voin aloittaa maisterivaiheeni syksyllä.

A hrefin kanssa on valitettavasti ollut hieman kiirettä, mutta hyvää kannattaa odottaa. Lehtiä on suunniteltu julkai-
stavaksi kolmisen kappaletta tämän vuoden puolella ja uusi hallitus on ottanut A hrefin vakavasti. On ollut ilo nähdä, 
että tämän vuoden suunnittelupalavereissa on ollut paljon aktiivisia henkilöitä ilmaisemassa mielipiteitään lehden 
kehittämisen suhteen. 

Valitettavasti kun tämä lehti on julkaistu niin oma roolini hallituksen sisällä on vaihtunut hallituksen henkilöstömuutos-
ten seurauksena. Olisin mielelläni jatkanut päätoimittajana, mutta minua kaivataan toisessa yhtä tärkeässä roolissa. 
Olen todella kiitollinen kaikille, jotka tulivat suunnittelemaan ja tekemään lehteä ja toivotan onnea uudelle jäsenlehden 
päätoimittajalle. 
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Puheenjohtajan 
tervehdys
Kevät on uusien tuulien aikaa, jäät sulavat täyttä höyryä ja joidenkin simat ovat 
porisseet jo muutaman viikon. Kuohuja ja keskustelua ovat aiheuttanut niin ainejär-
jestötilan tilan puute kuin sitsikulttuuri. Elämmekin mielenkiintoisia aikoja, kun inter-
netin Redditistä tuttu, “kaikesta voi herneen vetää nenään” -kulttuuri on rantautunut 
näyttöpäätteen tälle puolelle fyysiseen maailmaan. Samaan hengenvetoon haluan 
kuitenkin sanoa, että ainejärjestössämme on selvästi opittu, ettei jokaisesta click bai-
tista tarvitse mieltään pahoittaa, vaan ne voidaan tyynesti ohittaa. Asioista on tärkeää 
keskustella, mutta ei huutaa omaa mielipidettään muita kuuntelematta.

Yhteishenki on ollut keväällä erittäin korkealla. Tammikuun fuksit ovat olleet erittäin 
ahkerasti mukana toiminnassa ja joku on jopa eksynyt hallitukseenkin. Aktiivisille 
opiskelijoille on mukava järjestää, kun tietää että ihmiset ovat messissä. Olemme 
kevään aikana järjestäneet paljon tapahtumaa niin Jyväskylässä kuin muuallakin 
Suomessa. Edustimme MM-kyykässä seitsemällä joukkueella ja täysi excubussi Hel-
sinkiin kertoo, että jäseniämme kiinnostaa yhteistoiminta myös muiden kaupunkien 
ainejärjestöjen kanssa. Jyväskylässä on ollut mahtavasti porukkaa mukana ja menot 
vasta vappurientojen myötä paranevat. Vapusta kannattaa ottaa kaikki irti, koska 
onhan se vain kerran vuodessa läpi vuoden.

Muista että hallitus on sinun äänitorvesi ja yksittäisen opiskelijan niin huolia kuin 
iloja halutaan kuuluville. Ei olekaan niin mitätöntä asiaa jota ei kannattaisi jakaa. Me 
haluamme auttaa ja toimia sinun rinnallasi läpi opintojen ja tapahtumien. Hihasta saa 
tulla aina vetämään ja kertomaan kuulumiset niin hyvästä kuin pahasta. 

Tsemppiä loppukevääseen, vappuun ja kesään. Syksyllä on taas uusia tuulia ja vielä 
lime huuruisempia ja pöhinän täytteistä toimintaa luvassa.

Otto Jahnukainen

Puheenjohtaja
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Yliopiston strategiatyö

Yliopiston vuoden 2018 suuri strategiaprojekti on pyörinyt 
eteenpäin jo monta hyvää kuukautta. Ajatuksia uutta 
strategiaa ja tulevaisuuden korkeakouluvisiota koskien 
on kaivattu läpi yliopiston eri tahojen. Helmikuussa kam-
puksia kiertänyt Futurisaattori toimi erinomaisesti juuri 
tätä tarkoitusta varten ja sai kehuja läpi osallistujajoukon. 
Futurisaattorikierroksen jälkeen järjestetty maaliskuinen 
Strackhaton jatkoi strategiatyön edistämistä. Kuuleman 
mukaan seuraavaa opiskelijoita osallistavaa tempausta 
suunnitellaan järjesttäväksi toukokuun aikana, joten 
pitäkäähän kaikki korvanne höröllä aiheeseen liittyen!

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja 
kopo

Myös ylioppilaskuntamme toiminnassa strategiatyö pu-
hututtaa. Kovimpia puheenaiheita keväältä on työn alla 
oleva JYY:n yleispoliittinen linjapaperi, johon olisi tarko-
ituksena kirjata JYY:n vaikuttamistyön perusperiaatteet 
kannanottojen muodostamista helpottamaan. Ylioppi-
laskuntamme kun kuitenkin on yhteiskunnallisesti melko 
merkittävä toimija, joka ajoittain ottaa kantaa myös 
ajankohtaisiin valtakunnallisiin ja paikallisiin poliittisiin 
kysymyksiin. Linjapaperin ideointia varten järjestettiin 
helmikuun puolessa välissä avoin työpaja, johon kuka 
tahansa JYY:n jäsen saattoi osallistua ja päästä tuomaan 
mielipiteitään esiin aiheeseen liittyen. Ajatuksia on lisäksi 
haettu JYY:n valiokunnissa toimivilta järjestöaktiiveilta. 
Linjapaperin kehitystä varten on toki myös koottu asiaan 
perehtynyt työryhmä, joka vie asiaa aktiivisesti eteenpäin.

Tiedekunta & Linkki

Kevään aikana Linkki on Dumpin kanssa yhteistyössä 
järjestänyt kuukausittaisen kopokalja-iltaman. Kopo-
kaljat ovat kaikille avoin, huurteisen äärellä tapahtuva 
keskusteluhetki, jossa pyöritellään ajankohtaisia kopoa-
sioita. Paikalla on erinäinen lajitelma tiedekuntamme 
korkeakoulupolitiikkaan sotkeutuneita ihmisiä, jotka ovat 
valmiina vastaamaan kysymyksiin ja jakamaan tietämys-
tään yliopiston ja sen osien toiminnan saloista.

Linkin tenttiarkisto ollaan myös päivittämässä tälle 
vuosikymmenelle muuttamalla se sähköiseen muotoon. 
Uuteen tenttiarkistoon pääsee käsiksi ilmoittautumalla 

Korpissa ITK Tentit -nimiselle kurssille. Tenttejä säilytetään 
Kopassa, josta voi kurssille ilmoittautumisen jälkeen 
tarkastella tenttejä. Huomaathan tosin, että tietotekniikan 
tenttejä aletaan kerätä järjestelmään vasta 20.4.2018 
pidettävän yleisen tenttipäivän jälkeen.

Oppiaineessamme on myös tiedekunnan puolella tapah-
tunut hallinnollisia muutoksia Ilona Lapinkiven lopetettua 
koulutussuunnittelijana kuukauden vaihteessa. Ilonan 
hallinnollisia tehtäviä kuten tutkintojen kokoamista hoitaa 
syksyyn asti sijainen, Elisa Rahikainen, kunnes pestiin 
saadaan palkattua uusi kokoaikainen työntekijä. Opin-
to-ohjausta on kandivaiheessa saatavilla Timo Män-
niköltä  ja maisterivaiheessa Paavo Niemiseltä 
Epäselvissä tilanteissa voi olla minuun yhteydessä, niin 
katsotaan kenelle asiaa kannattaa viedä eteenpäin.

Siinäpä kunnon pläjäys keväistä kopoa. Haluan toivottaa 
teille kaikille omasta puolestanikin oikein hyvää vappua ja 
ihanaa kuluvaa kevättä. Jos huolia tai murheita opintojen 
suhteen ilmenee tai kaipaat muuten vaan juttuseuraa, 
niin otathan vaan reippaasti minuun yhteyttä! Laitetaan 
hommat yhdessä kuntoon. Näkyillään kuitenkin joka 
tapauksessa vaikkapa seuraavassa lautapeli-illassa Fluxin 
parissa tai kopokaljoilla virkistävän mallasjuoman ääressä!

Riina Kokkonen 

Kopovastaava

Linkki Jyväskylä ry

kopo@linkkijkl.fi

Kopopalsta – 
Ajankohtainen 
Kokkonen
Heipä hei ja simapullon suhinaa!

Jyväsjärven jää on hiljalleen sulamassa ja kevät kohta 
koreimmassa kukoistuksessaan. Kuluneiden kuukausien 
aikana on ehtinyt tapahtua kaikenlaista ja kevään toisen 
periodin loppukin jo häämöttää. Monilla on todennäköis-
esti edessä kesän verran työntekoa, mutta toivottavasti 
väleihin mahtuu sopivasti kesäistä rentoutumistakin. 
Allekirjoittanut ainakin kovasti odottaa talviturkin pois 
heittämistä ja terassilla auringossa paistattelua. Ennen 
kuin tosin lähdetään täysin laukkaamaan kesäfiiistelyjen 
laitumille, voitaisiin hetken tutkailla mitä kaikkea koporin-
tamalle tänä keväänä kuuluu. 

Lyhyt katsaus tulevaisuuteen:

Sopo-sumpit on seuraavan kerran syksyllä.

Kuukausittaiset lautapeli-illat tulevat todennäköisesti myös 
jatkumaan syksyllä.

Syksyllä on tulossa myös muun muassa mielenter-
veysseminaari joka järjestetään 10.10. ja kaikki aiheesta 
kiinnostuneet ovat tervetulleita ideoimaan tapahtumaa. 
Ensimmäinen kokous aiheesta on pidettiin 6.2., mutta 
halutessaan edelleen osallistua voi ottaa minuun yhteyttä. 
Lisätietoa tapahtumasta tulee myöhemmin.

Linkki Jkl ry:n kotisivun hyvinvointi-osio on päivitetty oikeilla 
tiedoilla ja toimivilla linkeillä. Jos virheitä löytyy, laita minulle 
toki sähköpostia. Sopoasioissa minulle voi myös lähettää 
sähköpostia, jos ei uskalla tulla kasvokkain juttelemaan. 
Mikään mistä minun kanssani keskustellaan luottamuk-
sellisesti ei leviä ulkopuolisille.

Terveisin, 

Minna Kangaspuoskari

Sopo- ja fuksivastaava

sopo@linkkijkl.fi

+358 40 7463064

Sopopalsta
Hei pikku puudelit, niin uudet kuin van-
hat!

Kevät 2018 on ollut allekirjoittaneella hektinen. Sopo 
on monelle outo käsite joten valotan hieman tässä mitä 
minun toimialueeseen kuuluu. Sosiaalipolitiikka on san-
ahirviö joka käytännössä tarkoittaa kaikkea sitä mikä ei 
ole suoranaisesti opiskeluun liittyvää, mm. hyvinvointi, 
tasa-arvo, asuminen ja toimeentuloon liittyvät seikat. 
Jos esimerkiksi sinua ahdistellaan, kiusataan tai sinulla 
on ongelmia asunnon etsimisen kanssa, voi minuun 
ottaa yhteyttä. Autan parhaani mukaan, ja  jos en 
muuten, niin ainakin ohjaamalla oikeaan paikkaan, 
mistä varmasti saa ammattitaitoista apua.

Jäsenistölle nämä asiat näkyvät konkreettisesti esime-
rkiksi esim. sopo-sumppien muodossa aina muutaman 
kerran lukukauden aikana. Sopo-sumpit järjestettiin 
kevään aikana kaksi kertaa ja niiden tarkoituksena 
oli tarjota jäsenistölle mahdollisuus keskustella mieltä 
painavista asioista vapaassa ilmapiirissä sekä saada 
opintoneuvontaa tiedekunnan henkilökunnalta paikan 
päällä. Tapahtumassa nautittiin tietenkin myös kahvista 
ja pullasta. Kevään mittaan järjestettiin myös alkoho-
littomia tapahtumia kuten lautapeli-iltoja, joihin kaikki 
ovat vastaisuudessakin tervetulleita iltaa viettämään.
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ajateltuna saatoin jopa olla hieman kovakourainen, 
mutta siinä tilanteessa en kyennyt hillitsemään itseäni.

Heti kun olin saanut sinut syliini ympäristöni tuntui 
muuttuvan aivan erilaiseksi. Aiemmin harmaat ih-

mismassat muuttuivat kauniiksi yksilöiksi, aiemmin 
tunkkaiselta tuntunut ilma tuntui raikkaalta. 

Kykenin vihdoinkin hengittämään. Tämä oli se tunne, 
josta kaikki suuret runoilijat olivat vuosisatojen ajan 
kirjoittaneet. Tätä oli rakkaus. Koin sen ensimmäistä 

kertaa ja tunteen vahvuus sai minut heikoksi.

Tuntui kuin tähdet olisivat osuneet kohdalleen aivan 
ennen näkemättömällä tavalla. Tämä oli kohtalo ja 
sekä minä että sinä tiesimme sen, eikä tätä voinut 

enää pysäyttää kun se kerran oli alkanut.

Raahasin sinut mukaani ja suorastaan säntäsin ulos 
kaupasta, en voinut odottaa enää hetkeäkään. 

Vein sinut mukanani kotiini jossa 
vietimme ihanan yhteisen illan...

Mutta aamulla olit jo poissa.

Vaikka olet jo kadonnut elämästäni, muistelen vielä 
vuosia myöhemmin tätä meidän yhteistä elämää 

suurempaa romanssiamme. Mikään ei tule koskaan 
vetämään sinulle vertoja, mutta olen jo hyväksynyt sen.

Joka päivä elämässäni kaipaan sinua. Vaikka 
tämä tuskan tunne ei koskaan katoa, siihen 

tottuu. Tiedostan jo, että kukaan tai mikään ei voi 
minua enää siWnun jälkeesi tyydyttää.

Tavallaan toivon, ettemme koskaan olisi edes tavan-
neet. Olisin säästynyt niin suurelta määrältä tuskaa. 

Silti samanaikaisesti olen iloinen että edes kerran 
elämässäni sain kokea jotain niin sanoinkuvaamat-

toman kaunista. Tulet ikuisesti elämään muistoissani 
eikä kukaan voi sitä minulta pois ottaa.

Hyvästi, pirkka maalaisperunalastupussi.

~Rakkaus~

Muistan sen päivän kuin eilisen vaikka 
siitä on jo monta vuotta.

Harhailin eksyksissäni halki kylmän kaupungin. Tämä 
minua jo monta vuotta ahdistanut betonin halkaisema 

erämaa tuntui erittäin synkältä sinä päivänä.

Yhtäkkiä havaitsin lähettyvilläni  K-kaupan. 

Yleensä ohitan tällaiset kaupat sen kummempia 
miettimättä, mutta tänään jokin veti minua 

kohti tätä betoniviidakon keidasta.

Astuin sisään kaupan ovista ja tunsin kasvoillani 
lämpimän ilman tuulahduksen. Nyt olin siitä 

aivan varma. Jokin tässä kerrassa oli erilaista ver-
rattuna tavanomaisiin kauppareissuihini.

Raivasin tieni läpi harmaan ja ahdistuneen asiakas-
joukon, etsien jotain arkipäivää suurempaa. Vaikka 
en ollut varma mistä tämä tunne kumposi, jotenkin 
aavistin että tämä kerta sisälsi jotakin suurempaa 
merkitystä oman elämäni kosmisessa kaavassa.

Sitten se tapahtui. 

Näin sinut ja aika tuntui hidastuvan. Jokainen 
sekuntti tuntui kestävän tunteja, jokainen 

tunti viikkoja, jokainen viikko vuosia. 

Mieleni kävi ylikierroksilla. Tunsin kuinka lihakseni alkoi-
vat jännittymään ja sinkoamaan minua sinun luoksesi. 

Ennen kuin edes tajusin mitä oli tapahtunut, huomasin 
juoksevani sinua kohti. Minun oli pakko saada sinut, 

sillä ilman sinua elämälläni ei ollut merkitystä.

Yritin rauhoittaa itseni, mutta se tuntui täysin 
mahdottomalta tässä tilanteessa. 

En ehtinyt sanoa sanaakaan ennen kuin huomasin jo 
kahlinneeni sinut syvään syleilyyn. Näin jälkeenpäin 

Linkkarilla on asiaa

Tutorin terveiset
Tutorina on ollut tänä keväänä todella helppoa, kivaa ja mukavaa olla, sillä kevään 
fuksit ovat olleet oikein reippaita ja aktiivisia. Meille tutoreille on ollut kunnia-asia saa-
da tutustua uusiin lupaaviin tietoteknikonalkuihin ja johdattaa heidät akateemisen 
maailman iloihin ja velvollisuuksiin. Erilaiset tapahtumat ovat toivottavasti auttaneet 
fukseja integroitumaan yliopistoelämään. Vappu ja Jyväsmetro lähestyy vauhdilla 
ja olemme tutoreiden kanssa innokkaina näyttämässä fukseille kuinka sitä Linkin 
Vappua oikein vietetään. Me tutorit tulemme olemaan täällä kyllä vielä koko kevään 
ajan fukseja varten ja voimme suositella tutor-toimintaa kaikille joita edes vähän 
kiinnostaa uusien opiskelijoiden auttaminen ja heihin tutustuminen!

Rakkaudella Linkin tutorit.
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JM-kyykkä 2018
Ennakkoasetelma:

Jyväskylän mestaruuskyykkä turnaus pelattiin tänä vuonna toista kertaa. Edellisellä kerralla suurin toivein kilpailuun 
lähtenyt toinen järjestäjä taho Linkki oli jäänyt vasta pronssille Ilmasotakoulun vietyä vuoden 2017 Jyväskylän kyykkä 
mestarin tittelin ja paikan akateemisen kyykän MM-kisojen Pro-sarjaan. Edellisen vuoden pettymys oli kuitenkin jo 
poissa mielistä, kun Linkin ykkösjoukkue, Linkin kahden minuutin rouhiminen saapui kyykkä kentille varhain lauan-
taiaamuna. Rankka vuoden kestänyt harjoituskausi oli sujunut hyvin ja oli syytä jopa odottaa voittopokaalin palaavan 
Kattilaan turnauksen jälkeen. 

Alkulohko:

Määrätietoisin ottein joukkue aloitti alkulohko urakkansa ennakkoon selkeästi kokemattomampaa vastustajaa, Emilen 
joukkuetta, vastaan. Jo ensimmäisistä heitoista näkyi suurta määrätietoisuutta ja Linkin joukkue otti murskaavan 
esityksen jälkeen selkeän voiton. Heti ensimmäisen pelin jälkeen joukkue pääsi jo valmiiksi lämpimänä seuraavan 
vastustajansa kimppuun. Vastaan asettui Kyykkäävät kuikat, joka edusti turnauksessa Syrinx ry:tä. Linkin kahden min-
uutin rouhiminen kuitenkin aloitti vahvasti, mutta pienen hapuilun myötä joutui yllättävänkin tiukalle ottelussa, vaikka 
voitto kuitenkin rouhittiin lopulta toisen puoliskon vahvalla esityksellä. Reilun tunnin palju- ja juomatankkaus hetken 
jälkeen joukkue palasi kentille. Hyvä vire oli kuitenkin kadonnut paljun pohjalle ja joukkue hävisi huonon esityksen 
jälkeen Dumpin edustusjoukkueelle. 

Jatkolohko:

Lucky Loser otteluun joutuneille rouhijoille tämä oli totta kai pettymys, mutta joukkueen mentaalinen vahvuus korostui 
seuraavassa ottelussa, jossa vastaan tuli Linkin Tummapaahto. Armottoman rouhimisen jälkeen joukkue oli valmis 
jatkolohkojen tarjoamalle haasteelle. Edes tummeneva ilta ja alkanut runsas lumisade ei enää pysäyttänyt joukkueen 
matkaa kohti finaalia. Jatkolohkossa rankan rouhimisen jälkeen joukkue raivasi tieltään sekä Mc kullitertut, että Mas-
ters of the JIOversen, antamatta kummallekaan joukkueelle minkäänlaisia mahdollisuuksia.

Finaali:

Finaaliin Linkin kahden minuutin rouhiminen sai vastaansa koko turnauksen suuryllättäjän JYYH18:sta, joka oli 
edennyt läpi turnauksen parantaen peliään koko ajan. Vaikka Kahden minuutin rouhiminen lähti otteluun suurena en-
nakkosuosikkina, teki alati huononeva sää olosuhteista erittäin arvaamattomat ja vaikeat. Rouhijoiden ensimmäisissä 
vuoropareissa näkyvä jännitys purkautui kuitenkin viimeistään ensimmäisen puoliskon lopussa, kun onnistumisia 
sateli yksi toisensa jälkeen vaikeista olosuhteista huolimatta. Toinen puolisko oli rouhijoille lähinnä varmistelua ja 
varmojen pisteiden keräilyä, o riitti lopulta helppoon mestaruuteen ja Linkin kahden minuutin rouhiminen oli valmis 
nostamaan pokaalin ilmaan ja suuntaamaan kohti Jyväskylän yöelämää.

Leevi Leppälä

Linkin kahden minuutin rouhimisen kapteeni, Lusican puheenjohtaja ja melko puolueeton tarkkailija
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MM-kyykkä 
2018
10. helmikuuta koitti legendaariset akateemisen kyykän 
mm-kilpailut, jotka järjestettiin perinteiden mukaisesti 
TTY:n kampuksella Tampereen hervannassa. Ne joille 
tämän akateemisen urheilun kruununjalokiviin lukeutuvan 
lajin idea on vielä hukassa, niin perus periaatteena on kart-
tuja(=kyykkämailoja) heittämällä poistaa kyykät(=puiset 
sylinterit) pelineliöstä mahdollisimman tehokkaasti. Eniten 
kyykkiä pelineliöstä poistanut joukkue on voittaja.

Lähdimme turnaukseen seitsemän joukkueen ja 
energisen kannattajajoukon voimin leuka pystyssä ja 
taistelutarmoa uhkuen. Bussimme lähti kuljettamaan 
ylpeää kisakomiteaamme kohti Tampereen hervantaa 
kello 05.00 aamulla. Niin minulle, kuin monelle muullekin 
nämä olivat ensimmäiset akateemisen kyykän mm-kisat ja 
niinpä väsymyksen lisäksi myös jännitystä oli ilmassa.

Ajatukset massiivisesta yli 500 joukkueen ja yli 4000 
kävijän opiskelijatapahtumasta konkretisoituivat heti 
tapahtumapaikalle päästyämme. Iloisia ja energisiä eri 
tiedekunnan, eri vuositason ja eri kaupungin opiskelijoita 
parveili tapahtumapaikan edessä olevan näytöskentän 
ympärillä heti aamusta ja heistä välittyvä fiilis tarttui saman 
tien.

Vaikka voittaminen on aina hauskaa, niin jälkeenpäin 
ajateltuna tästä reissusta on mahdoton jäädä häviölle, vai-
kkei pelaisi peliäkään. Tunnelma oli katossa koko päivän ja 

edellisillan juhlinnasta koitunut väsymys ja noin kymme-
nen asteen pakkasen tuoma viima jäivät hyvin nopeasti 
takaa-alalle tässä ympäristössä.

Oma joukkueeni hävisi kaikki kolme ottelua päätyen 
tippumaan ensimmäisellä kierroksella, mutta linkin edus-
tusjoukkue ”2min rouhiminen” taisteli tiensä 64 parhaan 
joukkoon lunastaen paikkansa ensi vuoden pro-sarjassa. 

Tänä vuonna tähdet eivät olleet oikeassa asennossa ja ni-
inpä oma kyykkämenestykseni jää vielä tuleville vuosille, 
mutta silti reissulta sain sitä mitä siltä hainkin. Pääsin 
tutustumaan eri kaupunkien opiskelijoihin kyykkäkentillä 
ja jatkosaunalla, sain pitää hauskaa oman ainejärjestön 
opiskelijoiden kanssa ja löysinpä vielä menestyksen 
sävelen jatkoilla pelatuissa beer pong otteluissa.

Mutta kaikki hyvä loppuu aikanaan ja niin meidänkin 
bussimme löysi takaisin Jyväskylän matkakeskukselle 
n. 02.00 aikaan sunnuntai-yönä josta vielä kolme enem-
män hullua kuin urheaa opiskelijaa suuntasivat oman 
kaupungin rientoihin muiden heiluttaessa valkoista lippua 
väsyneinä koko päivän kestäneestä hauskanpidosta. Olit 
sitten juuri opintosi aloittanut fuksi kuten allekirjoittanut 
tai jo pitkän akateemisen taipaleen läpikäynyt vanha 
jyyrä, mm-kyykkä on tapahtuma joka kannattaa jokaisen 
opiskelijan kokea.
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kertaa järjestetty Linkin Skumppajooga, jossa innokkaat 
joogaajat pääsivät nauttimaan erilaisista joogaliikeistä ja 
hyvästä kuohuviinitarjoilusta. Kauniissa auringonlaskun 
tunnelmissa järjestetty jooga saikin kankeimmankin 
linkkarin valmiiksi loppuja vuosijuhlaviikon tapahtumia 
varten. 

Torstaina päästiinkin nauttimaan myös muiden ainejär-
jestöjen läheisyydestä, kun vuorossa oli Luonnontieteel-
linen laskiainen, joka toimi samalla hyvänä lämmittelynä 
varsinaiselle pääpäivälle eli vuosijuhlille. Laskiaisen 
paljujen ja saunojen rentouttamat linkkarit jatkoivat mat-
kaansa Escapen, jossa ilta jatkui kuohuviiniä juoden 
tanssilattialla vielä myöhäiseen yöhön. 

Perjantain valjettua kirkkaana ja aurinkoisena oli aika 
siirtyä kevyempään ja rauhallisempaan ohjelmaan, 
jolla valmisteltiin linkkareita lauantain suureen juhlaan. 
Perjantaina päästiin näkemään vilausta jo alumneis-
takin, kun Kattilassa järjestettin vuosijuhlien kunniaksi 
kakkukahvit. Pitkään jatkuneiden kakkukahvien jälkeen 

Linkki 
Jyväskylä ry 
12v 
Linkki Jyväskylä ry:n vuosijuhlia aloitettiin juhlimaan jo 
19.2. maanantaina, kun vuosijuhlaviikko startattiin yh-
dessä IT-tiedekunnan ja Dumppi ry:n kanssa Kopo-kaljojen 
merkeissä ravintola Sohwissa. Rauhallisessa startissa 
opiskelijat pääsivät rennossa tapahtumassa kertomaan 
omia mielipiteitään tiedekunnan opetuksesta ja kuulemaan 
uusista tiedekunnan opetukseen liittyvistä asioista. Vuos-
ijuhlaviikko jatkui jo heti seuraavana päivänä rennolla lu-
istelutapahtumalla, jossa linkkarit kävivät sankoin joukoin 
luistelemassa kauniissa säässä Jyväsjärvellä. Rennossa 
tapahtumassa oli mukana myös Linkin legendaarinen 
pallogrilli, josta nälkäiset luistelijat pääsivät syömään kuu-
maa makkaraa. 21.2 keskiviikkona alettiin jo lähennellä 
varsinaista juhlatunnelmaa ja vuorossa oli ensimmäistä 

suurin osa linkkareista ryömivät takaisin Kortepohjan 
itsemurhayksiöihinsä laittamaan juhlavaatteitaan kuntoon 
seuraavan päivän vuosijuhlaa varten.

Launtaiaamun valjettua oli ilmassa jo selkeää juhlahumua, 
kun naiset alkoivat meikkaamaan ja laittamaan hiuksiaan 
valmiiksi illan suurta ja mahtavaa juhlaa varten. Iltapäivän 
lopussa vuosijuhlien startti, eli kutsuvieraille järjestetty coc-
tailtilaisuus Lea Pulkkisen salissa oli valmiina alkamaan ja 
vuosijuhlien pukuloistosta saatiin ensimmäiset maistiaiset. 

Itse vuosijuhlat alkoivat albassa, jossa päästiin nauttimaan 
kauniista laulusta, puheista ja ansioituneiden linkkarien 
palkitsemisesta. Tänä vuonna kunniamainintoja jaettiin 
kolmelle ihmiselle (Janne Mäyrä, Jami Laamanen ja Tom-
mi Salo). Lisäksi vuosijuhlissa palkittiin yhdistyksen tuore 
kunniajäsen Paavo Nieminen. 

Koskettavien puheiden ja kauniin laulun jälkeen suuri osa 
vuosijuhlille saapuneesta juhlakansasta olikin valmiita 
siirtymään linja-autokuljetuksella jatkoille yökerho Brahan, 
jossa linkkarit pääsivät nauttimaan omasta yksityisestä 
puolestaan ja myöhään yöhön jatkuvasta juhlinnasta. 

Jotta vuosijuhlien jälkeen ei tuntuisi niin pahalta odottaa 
seuraavan vuoden juhlia, pääsivät linkkarit vielä nautti-
maan rentouttavasta silliaamiaisesta sunnuntaiaamuna. 
Sillikselle tyypilliseen tapaan myös saunat olivat kuumana 
ja paljut lämpimänä. Illan tullen olikin hyvä päästä nukku-
maan koko viikon univelat pois. 

Linkki haluaa kiittää kaikkia paikalle saapuneita kutsuvi-
eraita ja ihanaa jäsenistöään. Ensi vuonna sitten vieläkin 
suuremmin ja mahtavammin juhlimaan Linkin 13 vuotista 
taivalta!
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Kryptovaluutat  
Mut ne meni jo?
J.P. Morgan Chase pankin toimitusjohtaja Jamie Dimon oli 
syyskuussa 2017 vielä julkisesti sitä mieltä, että Bitcoin 
on petosta. Liekö ollut vähän peloissaan kasvaneesta 
kuplasta, jonka piti silloin puhjeta, tai sitä ainakin mediansa 
maksaneet kovasti yrittivät. Bitcoin kävi tuolloin myös e.m. 
lausahduksen siivittämänä edellisen kerran alle 3000$:n, 
jota tällä hetkellä moni tekninen analyytikko pitää graa?en 
perusteella kantavimpana pohjien pohjana, jonne BTC voi 
taantua ennen seuraavaa nousua.

Eikös se kuuluisa “smart money” nyt sitten tee niitä 
investointeja ennen seuraavaa nousua? Ainakin Dimonin 
lausahdus edusti selvästi vain toimarin omaa kantaa 
Bitcoiniin ja kryptovaluuttoihin, koska helmikuussa JPM:n 
asiakkaille julkaistiin raportti hengessä “näillä main voisi 
olla aika investoida”. (Linkki raporttiin lopussa.) JPM:n 
raportti on yllättävä tuotos, koska pankin asiakkaiden ke-
ski-ikä huitelee päälle 50:ssä. Ensikädessä ajattelisi, että 
nuoret ovat kiinnostuneempia ja vastaanottavaisempia 
kryptomarkkinoita kohtaan kuin vanhemmat henkilöt. 
Esimerkiksi Warren Bu?ettin lausahdukset edustavat klas-
sista ikääntyneempien kantaa. Mutta rahan vainu ei taida 
vanhoilla ketuilla vieläkään pettää. Jokseenkin kiinnostavia 
asian käänteitä on hiljan ilmaantunut.

Aloitetaan esimerkiksi Euroopan keskuspankin toimi-
tusjohtaja Mario Draghin helmikuun lausunnosta, jossa 
hän sanoo, että eurooppalaiset pankit “voisivat omistaa” 
(lue: ostavat parhaillaan, jotta voivat myydä asiakkailleen 
myöhemmin) Bitcoinia, kunhan esimerkiksi amerikkalaiset 
vaihtoalustat listaisi BTC futuurit. Viimeisimmän tiedon 
mukaan isohko jenkkipörssi NaWsdaq pohtii BTC futuurien 
kelvollisuutta ja listaamista. Futuurit eivät siis ole faktuaalis-
ta Bitcoinilla kaupankäyntiä, vain sen hinnalla spekulointia. 
Aikanaan CME:n futuurilistauksen odottaminen antoi 
kuitenkin kovasti pontta Bitcoinin näkyvyydelle (siten myös 
hinnalle ja vice versa), tiedä sitten mitä Nasdaqin vihreä 
valo ja listaus tekisi. Vissiin ainakin Mario siitä mehustuisi.

Samansuuntaisia huhuja kuuluu nuorekkaamman Gold-
man Sachs pankin suunnalta, jonka asiakkaiden keski-ikä 
on alle neljissä kymmenissä. Kryptoskenessä jo monen-
kirjavasti kuuluisa Palm Beach Con?dential ja sen keu-
lakuva Teeka Tiwari väittää asiakkailleen lähettämässään 

JES Sunnuntaibrunssi on pääasial-
lisesti joka kuun ensimmäisenä sunnuntaina 
järjestettävä rento brunssitapahtuma, jossa 
pöydät notkuvat makuhermoja hellivistä 
herkuista. Brunssilla vierailee usein jokin 
paikallinen yritys esittelemässä toimintaansa, 
mutta ennen kaikkea ruokien äärellä kohda-
taan uusia tuttavia.

Discovery Tuesday on englanninkielin-
en ideointiohjelma, joka kokoaa yhteen start-
up-kulttuurista ja yrittäjyydestä kiinnostuneet. 
Ohjelmaan valitut pääsevät tiimeissä kehit-
tämään yritysideoitaan konkareiden johdolla. 
Hanketta luotsaa Jyväskylä Entrepreneurship 
Society ry yhdessä Jyväskylän Yritystehtaan, 
TE-toimiston ja Jyväskylän kaupungin kanssa.

Spotlight. Rohkea, ennakkoluuloton ja 
vaikuttava. Vuodesta 2016 asti Spotlight on 
koonnut Jyväskylän korkeakouluopiskelijat 
lokakuussa päiväksi Paviljonkiin. Vuosittain 
vaihtuvan teeman mukaisesti huippupuhujat 
jakavat tapahtumapäivän aikana tarinoita 
ja työkaluja itsensä kehittämiseen. Spotlight 
on elämys, joka antaa ajateltavaa. Näitä 
kokemuksia et luennoilta saa! 

Miksi?

JES tarjoaa jatkuvasti konkreettisia mah-
dollisuuksia itsensä kehittämiseen, oman 
jutun löytämiseen, uusiin ihmisiin tutustumi-
seen ja yritysmaailman kontakteihin saami-
seen. Parhaimmillaan JES on mahdollistanut 
uusien työpaikkojen löytymisen, liikeideoiden 
syntymisen ja jopa yritysten perustamisen! 

Miksi jäisit kotiin katsomaan Netflixiä, kun 
voit tehdä jotain itsellesi ja tulevaisuudellesi 
hyödyllistä jo tänään?

Pysy kartalla tapahtumistamme seuraamalla 
kanaviamme!

Nettisivut: www.jkles.fi

Facebook: @jkles

Instagram: @jyvaskyla_es

Kiinnostaako sinua uusiin ihmisiin tutustuminen myös oman ainejär-
jestösi ulkopuolella? Haluatko tavata inspiroivia, omassa elämässään 
menestyneitä ihmisiä? Pidätkö uusien asioiden ideoimisesta tai 
kaipaisitko apua ideoiden eteenpäin viemiseen? Palatko halusta ke-
hittää itseäsi ja osaamistasi luentojen ja teoriakirjojen luomien rajojen 
ulkopuolella? Etsitkö ”omaa juttuasi”? Hyvä. Niin mekin!

Opiskelijavoimin toimiva Jyväskylä Entrepreneurship Society ry (JES) 
on yhteisö, joka tarjoaa opiskelijoille inspiroivan ympäristön, jossa 
voit löytää vastauksen edellä mainittuihin kysymyksiin. Toimintamme 
on opiskelijakentässä poikkeuksellista, sillä fokus ei ole bileissä, 
alkoholissa tai vastakkaisen sukupuolen tavoittelusta vaan oman 
tulevaisuuden luomisessa. Kaikista stereotypioista huolimatta sinun 
ei tarvitse olla yrittäjä, et tarvitse liikeideaa, eikä sinun tarvitse edes 
haluta yrittäjäksi osallistuaksesi meidän toimintaan. Riittää, että olet 
avoin uusille ajatuksille, ideoille ja kokemuksille! Emme aivopese 
sinua – etkä muuten tarvitse sitä pikkutakkiakaan. 

Tapahtumat:

Järjestämme Jyväskylässä säännöllisesti asiatapahtumia, jotka 
ovat aina ilmaisia ja avoimia kaikille opiskelijoille haalareiden väriä 
katsomatta. Vaikka kehitämme jatkuvasti uutta, on tapahtumareper-
tuaariimme muodostunut seuraavanlaisia perinteitä:

JES Stagella inspiroivat yritysmaailman henkilöt nousevat lavalle 
jakamaan mielenkiintoisia tarinoitaan ja kokemuksiaan. Tapahtumis-
samme ovat vierailleet esimerkiksi muotialan yrittäjä Suvi Wigren 
(Vila), Nordic Business Forumin perustaja Hans-Peter Siefen sekä 
entinen Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck. 

videossa, että on ollut Piilaakson ja Wall Streetin kerman 
bileissä vuoden alkupuolella, jossa liikkui villiä juttua 
pankin suunnitelmista. Samaa kertoo myöhempi kirje 
PBC:n Greg Wilsonilta (katso liite). PBC:n mukaan GS on 
avaamassa huhtikuun aikana trading deskiä yksityissijoit-
tajille ja instituutioille. 

Ainakin Teeka on jokusen kerran tiennyt mistä puhuu. 
Näyttää siltä, että rahamiehet todella ovat kiinnostuneita 
kryptovaluutoista sijoituksina, koska George Soros ja 
Rockefellereiden pääomasijoitushaara VenRock on nyt 
huhtikuussa ilmoittanut sijoittavansa kryptovaluuttoihin. 
Huhut ja uutiset lupailevat kovaa kyytiä koko krypto-
markkinoille, mutta Ethereumin keulamiehen Vitalik 
Buterinin sanoja lainaten, onko nykyistäkään kryptojen 
markkinapääomaa todella ansaittu? Hodl meemi elää 
vahvana kaikkien halutessa osan kasvusta itselleen, 
mutta miksi sitä olisi edessä?

Bitcoin saa painia Etheriä vastaan paikastaan krypto-
markkinoiden vetojuhtana, kun ydintiimi (Bitcoin-core) 
ei aina egoiltaan saa aikaan tarvittavia muutoksia, jotka 
veisivät teknologiaa eteenpäin. BTC:n “lightning network” 
saattaa todella realisoitua laajassa mittakaavassa tulev-
ina kuukausina, joka taas palauttaisi Bitcoinin varteeno-
tettavaksi maksuvälineeksi. Tämä lupailee hyvää mikäli 
on uskominen Metcalfen lakiin, jonka mukaan verkoston 
arvo on suhteessa sen transaktioihin. Kummasti myös 
esim. Etherin arvonnousut noudattivat kyseistä lakia.

Historiasta tiedämme sen, että kaikki näyttää jälkeenpäin 
hyvin itsestäänselvältä, ikään kuin kaikki olennainen tieto 
olisi ollut jo olemassa, mutta se ei vain ollut vielä muotou-
tunut vallitsevaksi todellisuudeksi. Nähdäkseni monella 
eri rahakkeella (token) on niin kunnianhimoiset tavoitteet 
olla osana tulevaisuuden digitaalista yhteiskuntaa, että 
niiden toteutuessa edes osittain on nykyisistä hinnoista 
huomattavaa kasvua luvassa. Uskon monien asiaan vielä 
perehtymättömien olevan kiinnostuneita tästä uudenlais-
esta hajautetusta omistamisesta. Teknologia on jo osoit-
tanut yleisössä kiinnostuneisuutta ja intoa, joka on vailla 
mitään mitä olisi aiemmin nähty maailman markkinoiden 
historiassa. Tästä voi toden teolla tulla kovin ?nanssikupla 
mitä tulet elämäsi aikana näkemään.

JPM:n raportti (ladattavissa 18.5. asti): https://u?le.io/
g0rgq

PBC:n kirje: https://pastebin.com/CM6VnLma

Se on vain yritt
äjille ja 

startup-hörhöille.

Tapahtumiin täytyy 

tulla pikkutakki päällä.

Yrittäjyyden hypettämistä ilman 

mitään konkreettista tekemistä.

Sikarikerho-junior. Techityyppien ihmemaailma.

Sisäsiittoinen sisäpiirilahko, jossa kaikista 

aivopestään tulevaisuuden yrittäjiä.
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Linkki goes historian havina Luontoradio

Vappuradion mahdollistavat:
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Vappuvinkit
Vuoden hauskin aika on pian täällä, vai lieko se koskaan loppunutkaan!

Mikäpä muukaan se olisi kuin Vappu, Wappu, Vapu.  Rakkaalla lapsella on monta nimeä. 

Jotta Vappuhulinat onnistuisivat kunnolla, päätimme kirjoittaa linkkarin Vapunvieton-ABC:n, joka on syytä lukea läpi 
täyden Vappuelämyksen saavuttamiseksi.

Vapunvietto-ohjeet linkkarille:

- Vaikka vappu kestääkin linkillä kaksi viikkoa, muista ottaa välillä rauhallisesti ja syödäkin välillä.

- Maistaa Jimaa. Jos et tiedä mistä tämä jumalten juoma on tehty, ota selvää!

- Kaikki linkin tapahtumat ovat huippuja, joten niihin kannattaa mennä.

- Muista opastaa avutonta fuksia ja neuvoa how to Vappu.

- Jyväsmetro on Vapun SE tapahtuma. Jos et saanut lippuja tähän Vappuhenkeä nostattavaan spektaakkeliin tule 
kuitenkin mukaan jatkoilemaan.

- Vappua saa viettää yksin tai yhdessä. Suosittelen ottamaan kavereita mukaan (jos on), ja lähtemään katsomaan 
Minna Canthin lakitusta Kirkkopuistoon. 

 - Jos kavereita ei ole, niitä saa mm. linkin tapahtumista.

- Ylioppilaslakki Minna Canthin lakituksen jälkeen!

- Vappupiknik harjulla on yksi klassikoita. Tule sinne paistattelemaan päivää ja parantelemaan oletettua krapulaa 
muiden linkkareiden kanssa.

- On hyvä muistaa, että Vappuna saa nauttia kuplivista ilojuomista myöskin lounasaikaan. 

- Vapu ei lopu!

LINKIN VAPPU 2018:
16.4 Siiderinmaistelu

16.4 Vappustartti

17.4 Kaljataiji

18.4 Vappuappro

19.4 Vappuvilske

20.4 VappuLautapelit

21.4 Vappusota

22.4 Linkin vapun virallinen rentoutumispäivä

23.4 Vappusitsit (Lentokonesitsit)

24.4 Linkki goes Jyväspeksi

25.4 Heittokarnevaalit

26.4 Jyväsmetro

27.4 Haalaripesula

28.4 Scavenger hunt

29.4 Välikuolemasauna

30.4 Lounasitsit ja vappusauna

1.5. Vappupiknik @ Harju
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aHref:n toimitus keräsi ja etsiskeli käsiinsä seitsemän vappua villisti vi-
ettänyttä ammattilaista maistelemaan tulevan vapun kylmimpiä juomia. 
Juomat valikoituivat aikaisempien vappujen perustella ja nyt kaikki juomat 
laitettiin viivalle. Tarjolla oli omatekoista sima, jaloviinaa, Huttusta ja 
halvinta skumppaa eli Balet sekä näiden kombinaatioita.

Wapun kylmimmät 

       vappujuomat

Jaloviina - ainut ja oikea
   (Taskulämmin)

“Mukavan pehmeä. Juuri sopiva alkohol-
ipitoisuus. Päihdyttävä.”

“Hienostunut klassinen makukokemus 
joka ei yllätä tai jätä kylmäksi”

“Tuttu ja turvallinen. Eihän jallun kanssa 
voi mennä pielen”

4.57 / 5

Salama Sima - Kaappi edition
   (Taskulämmin)

“Erittäin petollinen mutta maukas”

“Haju epämiellyttävä, muutoin yllättävän 
epäraikas mutta ok. Maistui kyllä kaap-
itetulta.”

“Vahva tuoksu ei kiihoita, mutta maku oi-
kein pyöreä ja mutta kaapin pimeys näkyy 
ja maistuu”

Skunmppa - Ballet
   (Kyykkyhylly)

“Erittäin petollinen mutta maukas”

“Haju epämiellyttävä, muutoin yllättävän 
epäraikas mutta ok. Maistui kyllä kaap-
itetulta.”

“Vahva tuoksu ei kiihoita, mutta maku oi-
kein pyöreä ja mutta kaapin pimeys näkyy 
ja maistuu”

Vabu ei löby - cock tail
   (Kaikki sekasin)

“Hyi vittu.”

“Hyvin heldelmäinen ja pirtsakka tapaus. 
Tuoksu oli hyvin neutraali ja jättää va-
paudet juojaille. Suosittelen ehdottomasti 
vapun meininkeihin..”

“voisi kai tämä olla pahempaakin en itse 
kyllä keksi miten mutta uskon innovaa-
tioihin”

Jamppa - juhla juoman aatelia
   (raikasta ja tunkkasta)

“Tämä on täysi 10. En kuitenkaan suosit-
tele kellekään, joka arvostaa makunysty-
röitään. Polttaa ne pois varsin nopeasti. “

“Kumoava ja toisiltaan vähän maun 
poistava. Tasapaksuista ja helposti dogat-
tavaa”

“Suosittelen erittäin paljon piknikille tai 
muuhun plehojen käytössä yhdistettävään 
toimintaantioihin”

3.4  /  5

3.6  /  5

3.7  /  5

3.85  /  5
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Olut - Viro export
  (Taskulämmin)

“Mukavaa ja tuttua juomaa joka sopii 
tilanteeseen kuin tilanteeseen”

“Keskiketterä mutta ei petä koskaan”

“Pahaa, ei hyvä. Taskulämpimyys petti, 
koska se oli kylmempää kuin sen piti”

3.15 / 5

Huttunen - “aika hyvää“
  (Pirskahteleva)

“Aika hyvä mutta en suosittele”

“Ei edes hassumpi maku. Kevyen vetinen, 
hieman kusinen”

“Hedelmäinen “viini” joka toimii juoma-
na jota et juo mutta menee hyvin tässä 
seurassa”

Juttunen - kokeilevaa tiedettä
  (Taskulämmin)

“Juttunen 5, todella hyvä, kumosivat toist-
ensa huonot puolet kokonaan.”

“Juttunen on erittäin iso uhka ei todel-
lakaan suositeltava tapa kuluttaa jallua”

Home tuoksui mutta muutoin aika hyvä. 
Suosittelen ottamaan Huttusen, sen jäl-
keen jampan.”

Jima - kokeilevaa tiedettä
  (Taskulämmin)

“Joo tämä ei pääse coctailina jatkoon oli 
sen verran järkyttävää todennäköisesti 
maistuu samalta ylöstullessaan.”

“Ei suositella yhdistettynä suosittelisin 
olla kokeilematta”

“En suosittele. Tuo esiin molempien aine-
sosien huonot puolet :( “

2.7 / 5

3.14 / 5

3  /  5
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Tee näin:
1. Maito kädenlämpöiseksi. Murenna hiiva ja sekoita. 
2. Lisää seokseen sokeri, suola ja kardemumma. 
3. Lisää joukkoon kananmuna ja sekoita.
4. Lisää jauhoja nesteseokseen vähän kerrallaan sekoit-
taen. Kun taikina alkaa tarttumaan välineeseen, alusta 
käsin. Jatka kunnes taikina alkaa irrota sormistasi. 
5.Vaivaa taikinaa vielä ~10 min, jotta muodostuu sitko.
6. Lisää taikinaan lopuksi pehmeä voi ja vaivaa kunnes voi 
on sekoittunut taikinaan tasaisesti.
7. Aseta taikinakulhon päälle puhdas keittiöliina tai pala 
kelmua. Laita taikina vedottomaan ja lämpimään paikkaan 
kohoamaan noin tunniksi.
8. Kumoa taikina jauhotetulle työalustalle ja vaivaa il-
makuplat pois. Jaa taikina ensin kahteen osaan ja pyörittele 
puolikkaista pitkulaisia taikinatankoja. Jaa taikina noin ping-
ispallon kokoisiksi paloiksi ja pyörittele palloiksi. 
9.Asettele taikinapallot leivinpaperilla vuoratulle uunipellille. 
Kohota n. 30 min liinalla tai leivinpaperilla peitettynä.
10. Lämmitä reilu määrä öljyä kattilassa n. 170 asteiseksi. 
11. Muodosta taikinapalloista munkkirinkilöitä nipistämällä 
etusormi ja peukalo pallon keskeltä läpi ja pyörittämällä 
rinkilää muutaman kerran etusormien ympäri.
12. Paista munkkeja öljyssä kunnes ensimmäinen puolikas 
on kullanruskea. Käännä munkit ja paista toinen puoli. 
13. Nostele munkit öljystä reikäkauhalla tai pihdeillä. Munk-
keja kannattaa valuttaa talouspaperin päällä lautasella 
ennen sokeroimista.
14. Sokeroi munkit lämpiminä esimerkiksi muovipussissa 
hölskytellen tai ihan vain lautaselle levitetyssä sokerissa 
pyöritellen. Hyppysellinen suolaa kuorrutussokerissa tekee 
munkeista entistä maukkaampia.
15. Tarjoile (tai syö kaikki itse) heti kun munkit ovat ihan 
hetken jäähtyneet, sillä tuoreet munkit ovat ehdottomasti 
parhaimpia!
16.  Voit myös muuntaa munkit junkeiksi dippaamalla tuo-
reet munkit jallussa! 

Just the tip:
- Voi kannattaa ottaa pöydälle tarpeeksi 
aikaisin lämpenemään
- Nesteen liian korkea lämpötila tappaa 
hiivan, mutta liian alhaisessa lämpötilas-
sa hiiva ei pääse aktivoitumaan.
- Kunnollinen vaivaaminen on oleellis-
ta, jotta taikinaan muodostuu sitkoa ja 
taikina irtoaa kulhon seinistä ja leipojan 
sormista kuin itsestään.
- Sammuksissa oleva uuni on passeli 
paikka kohotukseen.
-Tarkista käyttämäsi öljyn leimahtamis-
lämpötila. ÄLÄ koskaan lämmitä öljyä yli 
leimahtamispisteen.
-Keittiökäyttöön tarkoitettu lämpömittari 
helpottaa työtä huomattavasti.
- Sokeri tarttuu munkkeihin parhaiten 
niiden ollessa kuumia. 
-Suodata jäähtynyt öljy siivilän ja keittiöli-
inan avulla uudelleen käyttöön.
-Syömäkelpoisia junkkeja voisi teoreet-
tisesti tehdä keittämällä sitruunaisen 
jallusiirapin ja kuorruttamalla munkit 
paiston jälkeen siirapilla.

Ainesosat:
2,5 dl maitoa
~20 g tuorehiivaa
50 g sokeria
        hyppysellinen suolaa
½ tl kardemummaa
1 kpl kananmunaa
~0,5 kg vehnäjauhoja
50 g pehmeää voita
Pinnalle:
sokeria
suolaa

Paistoon:
1.5-2 litraa paistoöljyä

Linkin viralliset 
vappumunkit
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Piirrä tähän oma Wabu-Galu

Yhdy 
YNNÄläiseen

Hukkaa haalarit Oksenna
pisuaariin

Bongaa teekkari Pulikoi 
haalareissa

Linkkari 
aamukaljalla

Kuuntele 
virallista vappu-

soittolistaa
koko päivä

Vietä täysin 
selvä päivä

Juo kaljaa 
auringon
nousuun. 

Juo punkut lakista

Juo 
Linkkidrinkki

2.5. joku huutaa 
Vapu ei lopu! 

Kuuntele 
Danger Zone

Linkkari 
kännissä ennen 

klo 12:00

Puolusta Linkin kunniaa

Käytä sauna 
lakkia

Silitä Mäyrää Sauno haalare-
issa

Viuhahda 
Kirkkopuistossa

Humanisti itkee

Käytä 
virkamiesruotsia

Alaston 
metroilija

Skippaa bileet 
darran takia

Varasta Minna 
Canthin lakki

Ole Vaara-
vyöhykkeellä

Vapu Pinko

Hyvää vappua toivottaa 
Linkki Jyväskylä ry

Across

4. Mitä puhallellaan

8. Vapun juhlakoriste

9. Vapun asuste

Down

1. Vapun juomasekoitus

2. Mitä syödään siman kanssa

3. Linkkareiden vappujuoma

5. Mitä Minna Canthille tehdään

6.Vapun paras tapahtuma

7. Vapun juoma

10. Vapun perinneruoka

Vappu Ristikko
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