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Uudet tuulet

Vuosi 2018 on hiipinyt viimeiseen kvartaaliin ja ensilumi 
koristaa myös Jyväskylän katukuvaa. Lukukausi on al-
kanut erittäin hektisissä merkeissä ja välillä on tuntunut 
vähän siltä, että onko sitä missään vaiheessa edes kun-
nolla oltu kyydissä. Kuitenkin, kuin ihmeen kaupalla sitä 
on saatu (vaihtelevalla menestyksellä) raavittua kurs-
sit kasaan ja nopat tilille. Mikään ei kyllä ole tullut kuin 
Manulle illallinen, vaan se on ollut huolellinen sekoitus 
panikointia, sosiaalista painetta, henkisiä romahduksia, 
veren maku suussa painamista ja varmasti hippusellinen 
tuuriakin on osunut purjeisiin.

Viimeisin meitä linkkareita suuresti koskettanut tapah-
tuma oli syyskokous, joka järjestettiin maanantaina 
19.11.2018. Paikalle saapui 57 henkilöä, joka on todella 
hyvä osallistumismäärä ja haluankin kiittää kaikkia pai-
kalle saapumisesta ja mielipiteensä esille tuomisesta 
mm. äänestämisen muodossa. Syyskokouksessa kä-
vimme läpi toimintasuunnitelman sekä talousarvion 
vuodelle 2019. Tämän lisäksi päätimme hallitushakuoh-
jesäännöstä sekä talousohjesäännön muutoksista. Ko-
kouksessa äänestettiin myös hallitus kaudelle 2019. Al-
lekirjoittanut valittiin puheenjohtajaksi ja muut jäsenet 
valittiin allekirjoittaneen pohjaesityksen mukaan. Kiitos 
luottamuksesta.

Tämän lehden myötä on tullut aika laittaa A Href pa-
kettiin minun osaltani ja seilata ensi vuonna kohti uusia 
haasteita puheenjohtajan roolissa. Kokonaan en kuiten-
kaan lehteä suostu jättämään taakseni vaan osallistun 
varmasti lehden tekemiseen ensi vuonnakin. Se missä 
muodossa ja millä laajuudella, on vielä epäselvää. Kat-
kerin kyynelin luovutan siis paikkani Jyrki Kokkolalle ja 
toivotan hänelle antoisia hetkiä lehden parissa kaudel-
la 2019. Kiitokset kaikille lehden tekemisessä kaudella 
2018 mukana olleille, erityisesti taittaja Otto Jahnukai-
selle sekä luottotoimittaja Emilia Varoselle. 

Joulu on asia, joka jakaa voimakkaasti mielipiteitä mei-
dänkin kokoisessa poppoossa. Olemme lehteen pyrki-
neet kokoamaan mahdollisimman kattavan näkemyk-
sen joulusta ja toivoinkin, että löydät sieltä jotain mihin 
samaistua, edustit sitten joulua rakastavaa joukkoa, tai 
vaihtoehtoisesti tätä juhlapyhää vihaavaa. Sytyät sitten 
kynttiläsi uskon nimissä tai vain lähimmäistä symbolisel-
la tavalla muistaen, niin toivon että kaikki viettävät mu-
kavan ja omannäköisensä joulun. Hyvää joulua ja iloista 
uutta vuotta! 

Juuso Koistinen
A hrefin päätoimittaja ja tiedottaja 2018

Pääkirjoitus

Joulun velhoin
salaliittoteoria

Palaute: tiedotta ja@linkkijkl.fi
Kansikuva: Jyrki Kokkola
Paino: dm-print
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Otto Jahnukainen 
Puheenjohtaja, Linkki Jyväskylä ry

Puheenjohtajan 
terveiset

otto.jahnukainen
@ojahnukainen
@ojahnu

Vaikka lukukausi on vasta päässyt juuri täyteen 
myllerrykseen ja joululaulut kajahtavat käytävillä, 
tarkoittaa se myös sitä, että luet viimeistä pu-
heenjohtajan palstaa, jonka minä sinulle kirjoitan.
 
Mutta ei vaivuta murheen manalaan vaan tar-
kastellaan hetki, mitä vuosi on pitänyt sisällään. 
On tullut fukseja ja on tullut erittäin paljon fukse-
ja. Toivon, että teistä huokuva tekemisen halu ja 
into vie Linkin toiminnan vieläkin kirkkaammaksi 
ja avoimemmaksi. Olette vallanneet Kattilan, ja 
käytävällä näkyy uusia fukseja kurssitehtävien 
parissa. Minulle on tullut lisäkiloja ja muutama har-
maa hius on kasvanut otsaan. Vuosi puheenjoh-
tajana on ollut rankka ja railakas, mutta antoisa 
sekä opettavainen ja se on juuri sinun toimesta 
ollut mahdollista. On ollut mukava huomata, että 
kasvavissa määrin olette löytäneet tapahtumiin 
ja antaneet palautetta asioista, jotka eivät toimi. 
Näin se kuuluukin mennä ja tätä kautta pystyy 
hallitus toteuttamaan enemmän ja enemmän jä-
senistön haluamia tapahtumia ja asioita.
 
Haluan tässä kiittää myös tämän vuoden hallitus-
ta sekä toimihenkilöitä kovasta työpanoksesta. 
Tämä voi kuulostaa vähäpätöiseltä, mutta tar-
koitan sitä koko sydämestäni! Toivon, että pys-
tymme jättämään tulevalle hallitukselle loistavat 
pelikortit tulevan vuoden aloittamista ja toteutta-
mista varten.
 
Onkin siis minun aika siirtyä taka-alalle ja antaa 
uusien aktiivien jatkaa Linkin eteenpäin viemistä. 
Se, että väistyn pois puheenjohtajan paikalta ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, ettenkö voisi lähteä vaik-
ka oluelle juuri sinun kanssa.
 
Suuri kiitos kaikille, joiden kanssa olen tänä vuon-
na päässyt tekemään asioita!
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Kuuma Joulukysely 
Kirjoittaja: Juuso Koistinen

Näin joulun lähestyessä ajattelimme pitää jäsenistöllem-
me pienen gallupin liittyen joululahjoihin. Kysyimme heiltä 

nämä kolme kysymystä:

1. Kenelle ostat joululahjat?
2. Kuinka paljon käytät niihin?
3. Mitä arvostat joululahjassa?

Niko
* Isälle, äidille, isovanhemmille 

ja veljelle
* Yhteensä max 100€

* Käytännöllisyyttä, ei krääsää 
kiitos

Otto
* Perheelle

* Pikkusiskon lahjaan menee 
aika v**us*i

* Lahjat ovat kiva plussa, 
mutta yhteisöllisyys on paljon 
tärkeämpää - kaikkia pääsee 

näkemään kerralla

Tinja S
* Perheelle

* 150€ about
* Sitä että siinä on joku ajatus

Tinja V
* Läheisille ihmisille

* 200€
* Sitä, että siinä on ajateltu sitä 

kenelle se lahja annetaan

Janne
* Äiti, isä, sisko

* 70€ about
* Saan vaan rahaa aina ja olen 

tyytyväinena

”Vihaan joulua”
* Itselleni

* Annan itselleni jouluna halin ja 
olen onnellinen
* Emmänyttiiä

Arimo
* En ole päässyt niin pitkälle 

elämässäni, faijalle olen osta-
nut

* Jotain 60€ tops
* Ehkä enemmän sitä ideaa, ei 

sitä mitä se oikeasti on

Taavi
* Perheenjäsenille
* 70egee about

* Sellasta, että siinä on jotain 
ideaa ja oikea käyttötarkoitus - 
ei mitään turhaa bling blingiä

”Kommari E”
* Poikaystävälle, ei tekis mieli 

ostaa kenellekkään
* 60€ about

* Ekologisuutta ja sitä että se 
on ostettu ajatuksella.

Henrik
* Perheelle

* Ehkä max 100€
* Että se on ajateltu minulle, ei 
mitään geneerisiä tai tavara-

lahjoja

Leo
* Kukaan ei oo ansainnu mitään

* 300e
* Hyvää mieltä
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Teerenpelin 
mainos
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Tietotekniikan    
henkilökunta

tutuksi

Henkilökunnalle on esitetty seuraavat 
kysymykset:
1. Kauanko olet ollut talossa
2. Mitä kursseja opetat?
3. Mielipide kurssien koosta / fuksien mää-

rästä?
4. Harrastukset
5. Vinkit aloittelevalle tietoteknikoille

1. 2005 lähtien
2. Aineopettajan projektikurssi, ITKY2100, keväisin ylio-

pisto-opettajien pedagogisia opintoja
3. En uskalla ottaa kantaa, ITKY2100 läsnäolotunnit tulevat 

kasvamaan, tykkään dialogisuudesta
4. Rock-musiikin säveltäminen ja nauhoittaminen, urheilu-

puolelta salibandy ja tennis, lukeminen
5. Pidä huolta omasta oppimisesta, huomaa ero korkeakou-

lun ja lukion välillä, mieti opiskelua itsesi kannalta

Ville Isomöttönen

1. Tulin opiskelemaan -97, työt alkoivat vuonna 2000 ja tuntio-
pettajana täysipäiväisesti vuodesta 2002

2. Ohjelmistotestaus, kääntäjätekniikka, ohjelmointikielten 
periaatteet, kandiseminaarin ohjaus ja muut ohjaustyöt

3. Tärkein pointti on se, että ei saisi olla liikaa opiskelijoita suh-
teessa opettajiin.

4. Ruuanlaitossa kehittyminen, oppia uusia asioita.
5. Lähdetään siitä, että opiskeleminen pitäisi ajatella työnä, 

käytetään siihen aikaa, uskalletaan kysyä neuvoa ja ei 
pelätä epämukavuuden tunnetta.

     Antti-Juhani Kaijanaho

Toimitus kävi haastattelemassa tietotekniikan 
henkilökuntaa ja sai mielenkiintoista dataa 
jokaisen henkilökohtaisesta elämästä
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H
1. Ikuisuuden, yli 30 vuotta
2. Algoritmit 1 ja 2, Tietotekniikan harjoittelu, Säätöteorian 

perusteet
3. Kursseille ilmoittautuneita on yleensä paljon enemmän kuin 

mitä loppujen lopuksi on aktiivisia kurssin suorittajia, tentti-
tarkastus on urakka.

4. Työn ohella kirjat, scifi-sarjojen katselu, jonkun verran olen 
itsekin kirjoitellut mutta se on vähän jäänyt.

5. Kannattaa olla tosissaan mukana, mallilukkarin mukaan on 
hyvä mennä. Ongelmatilanteissa kysy apua ajoissa, vastuu 
on opiskelijalla itsellään. Apua annetaan, mutta pitää osata 
itse kysyä. 

Timo Männikkö

1. 9 vuotta
2. Ohjelmointi 1, Game programming for middle and high school 

students
3. Fuksien määrähän on ollut kasvamaan päin tässä viime vuosina, 

joka on tietysti ihan positiivinen asia, että ala herättää kiinnostu-
sta. Tämä tietysti pikkuisen aiheuttaa painetta kurssien vetäjille, 
että saadaan kurssit valmisteltua siten, että tämä määrä pysty-
tään hoitamaan. Kaiken kaikkiaan ihan hyvä juttu.

4. Salibandy, lenkkeily, musiikin kuuntelu ja tekeminen 

     Antti-Jussi Lakanen

1. Olen ollut yhteensä kolme kertaa, 2006 vuodesta yhtäjaksoisesti, 
sitä ennen 90-luvulla informaatiotekniikan maisteriohjelmissa ja 
digitaalisen median maisteriohjelmissa, sitten häivyin tekemään 
väitöskirjaa Tampereen teknilliseen yliopistoon

2. Requirements engineering, joka liittyy ohjelmistojen kehitystyö-
hön. Toinen kurssi mitä opetan on Cross-Cultural and Context 
Computing. Siinä mietitään tällaista tilannekohtaista tietojen hallin-
taa ja käsittelyä. Tämä on yhteistyökurssi Japanin Keio Universi-
tyn kanssa. Sen lisäksi ohjaan väitöskirjoja ja graduja.

3. Fuksien määrä on noussut, joka on tietenkin tosi hyvä asia. Näen, 
että koulutus on ehdoton ja elintärkeä asia nuorelle ihmiselle, että 
saa eväitä elämässä ja yhteiskuntaan sijoittumisessa.

4. Karhut, tykkään karhututkimuksesta ja olen sitä itsekin tehnyt. 
Analysoin karhujen ääniä – missä tilanteissa karhu mitäkin ääniä 
päästää. Dekkarikirjallisuutta luen myös mielelläni, erityisesti britti-
dekkarit, kuten myös britti tv-sarjat. Liikuntapuolelta sauvakävely, 
pyöräily ja uinti.

Anneli Heimbürger
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Uskotko Jallupukkiin? Tulee-
ko Jallupuki kilttien lapsien luo 

pikkujouluihin?

Jallupukin tarina alkaa ajalta, jolloin Suomes-
sa vallitsi kieltolaki. Tuolloin Jallupukki ei tosin 
ollut vielä Jallupukki vaan aivan tavallinen suo-
malainen, joka uskoi vahvasti alkoholin vapaut-
tamiseen pannasta. Tai no, ei hän nyt aivan 
tavallinenkaan suomalainen ollut, sillä suullisen 
perimätiedon mukaan Jallupukki oli osa sitä 
visionäärien kokoonpanoa, jotka saivat idean 
yhdistää juuri sopivassa suhteessa etanolia, 
konjakkia, sokeriväriä ja vettä niin, että nämä ai-
nesosat yhdessä muodostivat pyhän liiton, jota 
myös Jaloviinaksi kutsutaan. Kieltolain jälkimai-
ningeissa vuonna 1932 Jaloviina syntyi virallises-
ti ja jo samaksi jouluksi yhden, kahden ja kolmen 
tähden Jaloviinat tulivat myyntiin ja pääsivät 
ilahduttamaan kansalaisia. Tämän tiedon lisäksi 
uskotaan, että Jallupukilla oli sormensa pelissä 
myös siinä, että Jaloviinaa päätettiin tarjoilla 
rintamalla Mannerheimin syntymäpäivillä kesä-
kuussa 1942. Varmuutta asiasta ei kuitenkaan 
ole, sillä Jallupukin todellinen henkilöllisyys on 
ikuisesti säilynyt mysteerinä. Mutta milloin ja 
miten Jallupukki muuttui siksi Jallupukiksi, jonka 
me tunnemme nykyisin?

 
Ensimmäinen havainto Jallupukista Jallupukkina 
tehtiin sodan jälkeisenä jouluna, kun sodan var-
jo ei vielä ollut poistunut Suomen yltä. Kaikista 
elintarvikkeista oli pulaa, erityisesti konjakista. 
Tämän vuoksi Jallupukin oli tartuttava toimeen ja 
leikkattava Jallua entistä enemmän, jotta siitä riit-
täisi jokaiselle janoiselle. Työn tehtyään hän aloit-
ti matkansa halki Suomen ja kulki talosta taloon 
tarjoten Jallua jokaiselle, joka oli taistellut isän-
maan puolesta. Tämä pyyteettömään hyvään 

Selvittääkseni Jallupukin -tuon myyttisen hahmon, joka levittää Jallun 
ilosanomaa kaikelle kansalle- tarinan päätin lähteä Elias Lönnrotin jalan-

jäljissä matkalle, joka kokoaisi Jallupukin pirstaloituneen tarinan yksiin 
kansiin. Taival ei ollut helppo eikä tarinasta syntynyt aivan Kalevalan 

mittaista kansalliseeposta, mutta sain nivottua kasaan kaikki Jallupukin 
suurimmat seikkailut janoisten linkkareiden luettaviksi. 

pyrkivä herrasmies aiheutti nopeasti supinaa 
jokaisessa pirtissä ja tuvassa, jossa hän mat-
kallaan poikkesi. Nousi esiin kysymys siitä, mik-
si Jallupukki oikein kulki levittämässä Jalluiloa. 
Paljon pahaa sanottavaa ei kuitenkaan pukista 
keksitty, vaan kansan keskuudessa vallitsi tunne 

”jallupukki halusi 
vain tuoda hyvää 
mieltä

Kirjoittaja: Emilia Varonen
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Jallupukki
 
Jallupukki, jallupukki, denaparta, vanha ukki
eikö pullot paina selkää, käypä tänne, emme pelkää
oothan meille vanha tuttu, tähtilakki, karvanuttu
tääll’ on myöskin kiltit fuksit, viattomat palleroiset.
 
Jallupukki, jallupukki, denaparta, vanha ukki
vietä ilta joukossamme, täällä meidän riesanamme
tervetullut meille aina, käypä tänne, puuta paina
ja jos snapsin tahdot juoda, sen me voimme sulle tuoda
 
Jallupukki:
 
Kiitos, kiitos, kiltit fuksit, viattomat palleroiset
terve teille, pienokaiset, humalaiset, laulavaiset
Hauska tääll’ on iltahetki, ja on meillä pitkä retki:
Fuksin luota fuksin luokse, pullon kiertosuunta juoksee.
 
Fuksit:
 
Jallupukki, jallupukki, denaparta, vanha ukki
viivy vielä pieni hetki, vaikka onkin pitkä putki
Tässä tuomme sulle vettä, pidämme myös huolen että
Fuksin luota fuksin luokse, pullon kiertosuunta juoksee
 
Jallupukki:
 
Kiitos vaan nyt kiltit fuksit, viattomat palleroiset
Täs on teille muistiaiset, pienet jallumaistiaiaset
 
Fuksit:
 
Kiitos sulle, oiva ukki, ystävämme Jallupukki
Taas kun päästään ensi jouluun, vaihtuu juoma meillä 
jalluun

siitä, että Jallupukki halusi vain tuoda hyvää mieltä 
ja jakaa Jallun hyvän maun kaikkien kanssa.  Näin 
syntyi Jallupukin legenda. Mutta kuka Jallupukki 
oikein on ja miksi hän jakaa juuri Jallua?

Syy sille, miksi Jallupukki jakaa juuri Jallua on kak-
sijakoinen: Jaloviina on Jallupukin ehdoton suosik-
kijuoma, ja nimi Jallupukki muistuttaa hyvin lähei-
sesti Joulupukkia. Jallupukki on useimmiten nähty 
liikkeellä joulunaikaan ja tarinan mukaan Jallupukki 
onkin halunnut luoda itsestään eräänlaisen aikuis-
ten Joulupukin, sillä hänen mukaansa joulu ei ole 
vain lasten juhla vaan aikuisillakin on oikeus naut-
tia siitä sekä erityisesti Jallusta. Mutta vaikka aja-
tus taustalla on aina ollut kultainen, ei Jallupukin 
matka Jaloviinan luomishetkestä nykypäivään ole 
silti ollut helppo. Jaloviina on kokenut olemassa-
olonsa aikana aikoja, jolloin muut tuotteet ovat 
kiilanneet reippaasti sen edelle niin myynnissä 
kuin imagossakin. Näinä aikoina myös Jallupukin 
hyvänteko on ollut vaikeaa ja osista kodeista sekä 
pikkujouluista hänet on jopa häädetty tai hänen 
aatteelleen on naurettu. Jallupukki ei kuitenkaan 
koskaan ole luovuttanut vaan yhä tänäkin päivänä 
hän kiertää ilahduttamassa kaikkia Jallun ystäviä. 
Sitä tosin ei edelleenkään tiedetä, kuka Jallupuk-
ki todella on. Onko Jallupukki se sama henkilö, 
joka oli mukana Jaloviinan luomistilaisuudessa vai 
onko Jallupukin virka siirtynyt sukupolvelta toisel-
le? Tähän kysymykseen osaa vastata vain itse Jal-
lupukki. Siksipä kaikki linkkarit voivat vain toivoa, 
että Jallupukki saapuisi Linkin pikkujouluihin vas-
taamaan kaikkiin avoimeksi jääneisiin kysymyksiin 
sekä tietysti tarjoamaan Jaloviinaa, joka tuntuu 
nauttivan suurta suosiota linkkareiden keskuu-
dessa. Sitä ennen kaikki voivat kuitenkin nauttia 
alla olevasta Jallupukille omistetusta sitsilaulusta, 
jotta jokainen fuksikin osaisi sen tarvittaessa Jal-
lupukille esittää.
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Glögi- ja konveht iarvostelu

Joulu on glögin ja konvehtien suurkulutuksen aikaa. Konvehteja ostetaan joulu-
lahjaksi siinä määrin, että jokainen kerkeää saamaan yliannostuksen makeas-

ta useaan otteeseen ja glögiä nautitaan talven kylminä iltoina pimeässä tunnel-
moiden. Tarkoituksenamme olikin selvittää, mikä näistä monista eri glögi- ja 

konvehtivaihtoehdoista nostaa eniten päätään ja antaa jouluisimman elämyk-
sen. Kiersimme läpi Jyväskylän keskustan yleisimmät ravintolat ja kävimme 

tyhjentämässä kaupan hyllyt konvehdeista etsien sitä parasta vaihtoehtoa tälle 
suklaiselle juhlakaudelle.

Ensimmäiseksi paikaksi valikoitui Teerenpeli, jossa oli tarjolla niin alkoholillinen kuin alko-
holitonkin vaihtoehto.

Teerenpelin 
glögi:

Alkoholillinen:
• Mustikkasnapsi
• Maistuu mustikalle
• Oli hyvä, koska ei ollut 

liian viinanen
• 6€

4.5/5 

Alkoholiton:
• Priima, ei mitään negatii-

vista sanottavaa
• 3€

4/5

Tekijät: Juuso Koistinen ja Emilia Varonen | Kuvat: Emilia Varonen
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Seuraavana suuntasimme kauppakatua ylöspäin 
entisen Coffee Housen tilalle tulleeseen VEN-
Niin, joka tunnetaan varsinkin nuorten ihmisten 
keskuudessa suosittuna seurustelukahvilan ja 
anniskeluravintolan välimuotona.

VENN:

Alkoholiton:
• Maistuu ihan kaupan glögille
• Paljon miedomman makuista, 

kun teerenpelin vastaava
• 4.90€

2/5

Alkoholillinen:
• Ei maistu viinaxet ja muutenkin 

aika laimea elämys
• 6.90€
• Tarjoillaan viinilasissa, joka 

vaikuttaa tunnelmaan negatii-
visesti

2/5

Tarkoituksenamme oli pyörähtää myös muis-
sa ravintoloissa koeajamassa glögitarjontaa, 
valitettavasti taisimme olla turhan aikaisia ma-
toja, sillä emme enää löytäneet ydinkeskus-
tasta kahviloita tai ravintoloita, jotka olisivat jo 
ottaneet glögin listalleen. Hemingway’s ilmoit-
ti, että he alkavat tarjoilla glögiä marraskuun 
alusta, joten se ei tähän arvosteluun kerennyt. 
Allekirjoittanut kävi kuitenkin hankkimassa kä-
siinsä vielä Marlin glögiä kaupan hyllyltä, jotta 
arvosteluun tulisi lisää moninaisuutta.

Marli glögi:

• 1.29€/L
• Miedonmakuinen
• Laihaa ja muistuttaa 

enemmän mehua kuin 
glögiä

2.5/5 koska hinta

Nyt kun glögit oli nautittu, niin oli vuoro lait-
taa suut kunnolla makiaksi ja alkaa mättämään 
suklaata oikein kunnolla turpaan. Testi oli pie-
noinen jouluaattosimulaattori siinä mielessä, 
että makean ylisyömisen tuoma pahoinvointi 
oli yhtä voimakkaasti läsnä kuin se tulee ole-
maan jouluaattoiltana, jos vanhoja merkkejä 
on yhtään tulkitseminen.

”ei ollut liian viinanen
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Fazer mandariini & 
ginger konvehdit:

• Gingeri ei maistu
• Freesi
• Hyvä jos tykkää mandariiniesans-

sista
• 3.95€

3.5/5

Juhlapöydän konvehdit:

• Perusvarma
• Kiva että saa pienemmässä koossa
• Konvehdit ovat hiton kalliita
• 2.85€

3.5/5

Panda lumiukkokonvehti 
(mustikka):

• Valkosuklainen
• liian makea
• Alkumaku ihan ksylitolpastilli
• 3.99€

1.5/5

Pirkka tumma suklaa ki-
nuski & merisuola:

• Merisuolaa päällä
• Toffeeta, tummaa suklaata
• Ei pahaa mutta ei tulisi kyllä ostettua
• Liikaa suolaa
• Liian villi
• Tumman suklaan ystäville
• Jätimme kaikki suklaat Kattilan pöy-

dälle ja nämä ovat ainoat, jotka siel-
lä yhä makaavat n. viikon jälkeen.

• 3.69€

1/5
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Kaikki jouluruoka on perseestä poh-
jimmiltaan, ei ole yhtään hyvää jou-
luruokaa. Kaikki ruoka vain laitetaan 
uuniin ja pidetään siellä niin kauan, 
ettei ole enää tunnistettavissa mitä se 
on. 

-Juho Hermunen 

Miksi vihaan joulua?

PRKL#&!
Valtavan pitkä loma, jota ei 
saa käyttää haluamallaan ta-
valla esim. menemällä ulko-
maille vaan on useita päiviä 
jolloin pitää tavata ihmisiä, 
joita ei jaksaisi. Nauttisin jos 
joku vuosi voisi vain olla ko-
tona ja viettää koko loman 
kotona. 

-Katkera Maisa

Sosiaaliset paineet sukulais-
ten suhteen eikä jouluruoat 
lopu koskaan. Tulee juotua 
liikaa viiniä ja syötyä vitusti 
suklaata ja pyhät kestää ikui-
suuden. Sit on vaan vittuun-
tunu, lihava ja kännissä. 

-Sinna Pirinen Vaivaannuttava naapurin alkoholisti 
Pena joulupukkina. Joululahjat aina 
huonompia vuosi vuodelta. Taloudelli-
nen hyötysuhde heikkenee joka vuosi. 
Pitää oottaa uuteen vuoteen että saa 
ryypätä. 

-Taavi Heinonen 

Pakotettua perheen kanssa 
yhdessä oloa enkä tule toimee 
sukulaisten kaa. Haluan vain 
olla yksin. Joulussa parasta oli-
si olla kavereiden kaa ja pitää 
oma joulu. Jouluniloa kaikille!

- Kommunisti E En pidä laatikkoruuista eikä mulla oo 
vieläkää tuoda äidille näytille tyttöys-
tävää.

-Tetteri Paro

Viharakkaussuhde joulusiivoami-
seen. Ärsyttävää koska se on niin 
aggressiivista tekemistä, mutta 
sitten on kivaa kun on puhdasta. 
Juhlapyhien traditionalismi sekä 
kuluttaminen, joka pilaa kaiken. 

-Riina Kokkonen

Ihmisillä on aina aina hirveet odotuk-
set siitä mut lopulta kaikkien odotuk-
set menee ristiin eikä mikään onnis-
tu. Jouluriidat tapahtuu joka vuosi ja 
siitä syntyy hirveä vitutus. 

-Riikka Sillanpää

Ylenpalttista tuhlaamista, 
ostetaan turhaa krääsää, joka 
menee vain vuodeksi piiloon 
kaappiin. Kauhea stressi turhan 
takia. Kiteytettynä turhaa luon-
nonvarojen tuhlaamista.

-Santeri Koivisto

Vihaan joulua koska mi-
nulla on silloin synttärit ja 
saan vain yhdet lahjat

-Pedro 
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ATK-YTP on vuosittain järjestettävä Tietojenkäsittelijöiden ja Tie-
toteknikoiden seminaari, joka tänä vuonna järjestettiin Turussa, 
suurilta osin Asteriskin järjestämä. Nyt seuraa tapahtuma-logi 

Linkin matkasta tuonne Suomen toiseen pääkaupunkiin ja siellä 
tapahtuneista edesottamuksista.

Keskiviikko, 17.11.2018, ATK-YTP:n 
ensimmäinen päivä

[05:00] Joukkokuljetus bussilla kohti Turkua lähtee 
Matkakeskuksen edestä. Osasta kyytiinnousevista on 
havaittavissa, että seminaari on aloitettu jo edeltävä-
nä iltana ja jatkettu suoraan aamuun.

[05:15] Bussi pysähtyy ottamaan kyytiin toisen lai-
vueen Agoralta. Osalla kyytiinnousevista on havaitta-
vissa jo avattuja alkoholituotteita.

[05:15 – 07:14] Hiljaista ja ei-niin-hiljaista matkustamis-
ta. Noin puolet laivueesta koittaa nukkua, puolet te-
kee parhaansa sen hankaloittamiseksi.

[07:15] Ensimmäinen pysähdys. Jotkut pöytäseureet 
huoltoasemalla näyttävät siltä, että kyseessä olisi jo 
paluumatka. Matka jatkuu puolen tunnin mittaisen py-
sähdyksen jälkeen.

[09:10] Toinen pysähdys joka ajoitettiin taktisesti 
kaljaostosten vuoksi. Samalla ABC:lla luodaan myös 
ensikontakti toiseen seminaariin osallistuvaan osas-
toon, Tampereen Yliopiston Luuppi ty:hyn! Matka 
jatkuu elintärkeän nesteytystäydennyksen jälkeen.

[10:00] Linkin bussi on saapunut Turun alueelle. Eräs 
oppilaista pitää lyhyen infotilaisuuden Turun tär-
keimmistä ominaisuuksista. Esimerkiksi kuinka mon-
ta Hesburgeria kaupungista löytyy. Vastaus: monta.

[10:18] Bussi saapuu majoitustilalle, neuvostoro-
mantiikkaa hehkuvalle Turun Ammattikorkeakoulle. 
Opiskelijoille jaetaan osallistumisrannekkeet, joiden 
käteen laittaminen osoittautuu hyvinkin haastavaksi 
tehtäväksi.

Teksti: Jyrki Kokkonen | Kuvat: Jyrki Kokkonen ja Otto Jahnukainen
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[10:19] Helsingin Yliopiston TKO-Äly ry tarjoilee ensimmäi-
set vittuilut fuksien puuttuvista haalareista.

[10:20] Majoitustilaksi osoittautuu ammattikorkeakoulun 
liikuntahalli. Koko reissun läpikestävä pistorasioiden met-
sästys alkaa.

[10:45] Joukkokuljetus kohti Turun yliopistoa lähtee am-
mattikorkeakoulun pihalta. Huomattava osa Linkin jäsenis-
tä on vielä koulun sisällä.

[10:55 – 11:15] Oppilasryhmittymät pohtivat vaihtoehtoisia 
kuljetuksia yliopistolle. Toimittajaosastolle tarjotaan kyyti 
TKO-Älyn bussista. Otamme mieluummin taksin.

[11:30] Kaikki linkkarit ovat saapuneet yliopistolle. Asteris-
kin lupailema pomppulinna havaitaan todeksi. Jotkut käy-
vät testaamassa yliopiston ruokalan, ja joutuvat kaunai-
sesti myöntämään, että paikallinen Kievin kana päihittää 
Semman tarjoaman ruokailun.

[11:55] Seminaariin osallistuvat kokoontuvat luentosaliin 
alkuinfoa varten. Kappale “Zhonti feat. NN-Beka-ЗЫН 
ЗЫН” (tästä eteenpäin tuttavallisemmin “ZYN ZYN”) kuul-
laan ensimmäistä kertaa. Mutta ei todellakaan viimeistä.

[12:00] Alkuinfo alkaa Nyan Catin siivittämänä (sympaat-
tista internet-historiointia!). Tapahtuman järjestäjät sel-
keästi osaavat asiansa ja se näkyy. Järjestyshäiriöltä väl-
tytään koko seminaarin ajan... Paitsi kuuleman mukaan 
Kuopion Yliopiston Serveri ry:n osasto koitti repiä pomp-
pulinnasta Asteriskin tarroja irti, ennen kuin koko tapahtu-
ma oli edes alkanut.

[12:30] Alkuinfo ohi, seuravaaksi vuorossa TEKin esittäy-
tyminen. Ensimmäinen salista poistuva ryhmä koostuu 
täysin linkkareista (toimittaja mukaan lukien, saadakseen 
mahdollisimman laajan journalistisen kuvan tapahtumas-
ta).

[12:45] Toimittaja ostaa kaupasta 14 olutta. Tajuaa sen-
tään hävetä.

[13:30] Linkin kaukopartioon lähtenyt osasto palaa Rick 
Astleyta laulavaan saliin. Seuraavaksi Solitan puhuja opet-
taa salin hakkeroimaan 5 minuutissa. Ylilauta mainittu.

[14:00] Reaktorin puheenvuoro, jossa jaetaan vinkkejä 
työelämään siirtymiseen yliopistosta. Toimittaja ei muista 
sisältöä.

[15:00 – 15:59] Osa osallistujista jättää Sofokuksen luen-
non väliin, ja sen sijaan verkostoituu muiden opiskelijoiden 
kanssa yliopiston pihalla. Hokema “No, tää on Turku” jää 
elämään vahvasti paikalla olevien mieleen.

[16:00] Vincitin luento. Luento alkaa jakamalla viinaa (jo 
varsin päihtyneelle) osallistujakunnalle. Yleisin kysytty ky-
symys luennolla on “PALJON SUN PALKKA ON?”

[17:00 – 17:45] Pieni tauko ennen kaupungin läpi kulke-
van rastikierroksen infoa.  “ZYN ZYN” alkaa muodostua 
tapahtuman epäviralliseksi teemakappaleeksi. Verkos-
toituminen sujuu jo huomattavasti liukkaammin alkoholin 
avustamana.

[17:45] Rastikierroksen info. Osallistujien on muodos-
tettava 10-12 hengen ryhmiä. Osa ryhmistä koostuu 
homogeenisesti vain omien ainejärjestöjen jäsenistä, 
mutta myös heterogeenisiä ryhmiä on havaittavissa.

[18:00 – 20:00] Rastikierros eri Turun ainejärjestö-
jen vetämänä. Alueen kaksikielisyys esiintyy joillain 
rasteilla joillekin yksikielisille osallistujille hyvin haas-
tavana.

[20:00-23:00] Vätköt Tivolissa. Paikalla on sauna, 
jota osa väestä innokkaasti käyttääkin. Myös rasti-
kierroksen voittajat julistetaan. Toimittaja ei kuollak-
seenkaan muista ketkä voittivat, koska Linkki se ei 
ollut.
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Torstai, 18.11.2018, ATK-YTP:n toinen päivä

[10:30] Tuskainen herätys. Ihmiset keräävät itseään 
(tyhjentyneiltä) patjoilta tai lattialta johon eilinen ilta on 
päättynyt. Osa aloittaa välittömän nesteytyksen.

[11:00] Majoitus sulkeutuu ja ihmiset alkavat siirtymään 
kohti yliopistoa. Tilaamme taksin. Väärään osoitteeseen.

[11:16] Toimitus kohtaa yliopiston ruokalassa. Havaitta-
vissa on myös muita, epämääräisesti tuttuja, hahmoja. 
Verkostoitumista on ilmeisesti tapahtunut.

[11:55] “ZYN ZYN” kuullaan päivän ensimmäisen kerran.

[12:00] Lyhyt alkuinfo ennen Futuricen luentoa. Kerra-
taan eilisen rastikierroksen voittajat. Toimitus ei vielä-
kään muista voittajia. Yleisön status: hyvin uninen.

[13:00] Finiteclin luento. Data sisällöstä puuttuu, sillä 
toimittaja poistui tutustumaan Turun ruokakauppojen 
olut-tarjontaan.

[13:30] Elämä alkaa taas näyttäytymään.

[14:00] Rolls Roycen luento. Yleisön suureksi pettymyk-
seksi kyseessä ei olekaan automerkki, vaan laivavalmis-
taja. Luento pidetään jostain syystä englanniksi?

[15:00] IBM esittäytyy. Sisältö on hyvinkin mielenkiin-
toista, mutta tuntuu lentävän sen verran korkealla ta-
solla, että yleisön on vaikea pysyä kärryillä. Toisaalta, 
mitä nyt voisi olettaakaan luennolta nimeltä “Proses-
sin automatisointi arkkitehdin näkökulmasta”.

[16:00] Salissa alkaisi Finitecin luento, mutta suuri osa 
väestä on jo kokoontunut yliopiston pihalle valmistau-
tumaan illan IT-rääkkiä (kansankielellä Rastikierros 2: 
The Electric Boogaloo) varten. 

[17:00] Loputkin osallistujat poistuvat 
salista nauttimaan Turun syystuu-
lesta. Linkin erään jäsenen julistama 
teoria siitä kuinka “Lahti on suomen 
Chicago, ja Kainuu Afrikka” saa yleistä 
hyväksyntää.

[18:00] Rastikierros 2: The Electric 
Boogaloo alkaa. Hyvin nesteytetyt 
opiskelijat muodostuvat ryhmiin. Link-
ki edustaa vahvaa kotiseutuylpeyttä 
muodostamalla kaksi huomattavasti 
sallitun jäsenmäärän ylittävää ryhmää.

[18:15] Huomataan, että tänään rastit 
ovatkin seminaariin osallistuneiden 
yritysten pitämiä. Tämä saa aikaan 
suurta huojennusta yksikielissä osal-
listujissa.

[23:00-04:00] Jatkot Vegasissa. Hyvin virkaintoisia ovi-
miehiä havaittavissa. Eräät osallistujat heitetään jo en-
nen narikkaa pihalle. Tietoteknikon viekkaudella tämä 
on kierrettävissä vain menemällä takaisin jonon perälle 
ja välttäen tällä kertaa portaissa kaatumista. Yötä koh-
den yhä useampi ihminen pääsee raittiiseen ulkoilmaan 
ilman takaisinpääsyä, vain sulkemalla silmänsä muuta-
maksi sekunniksi.

[04:15] Paluu majoitukseen. Toimittajan huomaa ilma-
patjansa vuotaneen tyhjäksi.

[18:45] Vincit kerää jälleen sydämiä ja kesätyöhake-
muksia tarjoilemalla pizzaa ja viinaa rastillaan.

[19:12] Osa toisten ryhmien jäsenistä eksyy suunnista-
jan päättäessä oikaista metsää pitkin.

[19:22] Ryhmän taas kokoonuttua he saapuvat rastil-
le, jossa pitää rakentaa linko, jolla on tarkoitus lingota 
Nokian puhelin mahdollisimman kauan. Matkan varrel-
la nähdään yksi sammunut osallistuja.

[19:45] Ryhmät ovat saapuneet Vätköille Q-talolle. 
Ensimmäisenä heille tarjotaan lisää alkoholia.
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Perjantai, 19.10.2018, ATK-YTP miinus 1

[10:30] Tuskallinen herätys. Ajatus kotiinpää-
systä helpottaa, mutta matka kauhistuttaa. Ou-
lun yliopiston osallistujia säälitään.

[11:00] Bussi lähtee kohti Jyväskylää, täynnä 
epätoivoista krapulaa ja univajetta.

[14:46] Telegrammin kautta kuullaan, että Kuo-
pion Serveri ry:n osallistujat aikovat pysähtyä 
matkalla viettämään saunailtaa Jyväskylässä 
Ynnä Ry:n kutsumana. Toimittaja vannoo itsel-
leen, että ei osallistu.

[15:00] Takaisin Jyväskylässä. Via Dolorosa 
kohti koteja alkaa. Kuokkalan silta näyttää taas 
pahimmat puolensa.

Torstai, 23.10.2018, ATK-YTP miinus 7

[15:58] Serveri RY ilmoittaa järjestävänsä ZYN 
ZYN-sitsit.

[20:11] Toimitus osallistuu Gambina-kokoukseen 
miesten vessassa. Osallistujamäärä: seinästä seinään 
täysi vessa. Kokous todetaan suureksi menestyk-
seksi, jonka kunniaksi puheenjohtaja päätetään kan-
taa ulos ja pudottaa naisten vessan lattialle.

[21:00] Asteriskin pitämän lautapelin vuoro. TKO-
Älyn ja Luupin ryhmien kilpailijoita ei tahdota löytää. 
Linkki sekoilee ketkä osallistuvat. 

[21:15] Peli saadaan käyntiin. Säännöt jäävät hieman 
epäselviksi, mutta ilmeisesti voittaja on se, joka ok-
sentaa eniten. Osallistumiselta välttyneet huokaise-
vat helpotuksesta.

[21:45] Peli on saatu päätökseen. Tavalliseen tapaan, 
toimitus ei muista kuka voitti.

[21:50] Rastikierros 2: The Electric Boogaloon voit-
tajat julkaistaan. Linkki sijoittui ensimmäiseksi, muilla 
ei niin väliä.

[22:00-04:00] Jatkot Vegasissa. Ovimiespolitiikka 
havaitaan huomattavasti opiskelijamyönteisemmäk-
si. “ZYN ZYN” kuullaan yhdessä välissä kuusi kertaa 
putkeen.

[04:15] Kebab-ravintola Aurora todetaan vähin-
täänkin kelvolliseksi. Erityisesti ATK-YTP alennuk-
sen vuoksi.

[04:30] Juhlat jatkuvat Ammattikorkeakoulun pi-
halla “ZYN ZYN”in tahtiin.

[05:30] Toimittaja havaitsee ilmapatjansa taas tyh-
jentyneen, epätoivoisista korjauksista huolimatta.
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Jyväskylässä tapahtuu joulun 
al la:

 
 23.11.-25.11. Jyväskylän joulunavaus

1.12. Joulumarkkinat hippoksella
7.12. Linkin pikkujoulut

8.-9.12. Joulumarkkinat Jyväskylän Paviljonki
8.-9.12. Jouluinen taidebasaari, Jyväskylän 

taidemuseo
8.-9.12. Käsityöläisten joulutori, Suomen käsi-

työn museo
10.11.-22.12. Designkavereiden iloinen joulu-

kauppa Forum 1.krs
14.-22.12. Joulukatu

15.-16.12. Jyväskylän designtori, Ilokivi

Katsaus tulevaan vuoteen:

15.1. Fuksiliikunta
16.1. Fuksisitsit

17.1. Fuksilautapelit
18.1. Fuksisauna
26.1. JM-kyykkä
9.2.MM-kyykkä

11.2. Linkki goes luistelu/pulkkailu
12.2. Skumppajooga

13.2. Tietovisa
14.2. Ystävänpäiväspektaakkeli

15.2. Kakkukahvit
16.2. Linkin vuosijuhlat

20.2. Luonnontieteellinen laskiainen
21.-22.3. Helsinki Excursio

25.4. Jyväsmetro

 .-- 
Parempaa olutkulttuuria. 

Kiinnostaako oluet? Kiehtovatko uudet maut? Eivätkö haalaribileet maita? 

Liity olutseura DOS:iin! 

Mikään ryyppykerho emme ole, vaan tarkoituksenamme on nauttia laatuoluista 
laatuseurassa. Olutseura DOS ry on jyväskyläläinen olutseura, joka on tarkoitettu 

Jyväskylän korkeakouluopiskelijoille ainejärjestöön tai akateemiseen ikään 
katsomatta. Jäseniä on jo yli 400 noin 30 ainejärjestöstä! 

Järjestämme kuukausittain teemoittain vaihtuvia juomamaisteluja 
yhteistyöravintoloissamme. Olemme perehtyneet asiantuntijoiden opastuksella 

oluiden lisäksi viinien, siidereiden sekä viskien maailmaan. Järjestämme vuosittain 
myös panimovierailuja sekä kotosuomessa että ulkomailla. 

Mitä enää odotat? Jäseneksi pääset liittymään verkkosivuillamme 5€ hintaan. 
Jäsenyys on ikuinen ja sillä saa tuntuvia etuja yhteistyökumppaneiltamme. 

Löydät tunnelmia tapahtumistamme Facebookista, Instagramista sekä luonnollisesti 
verkkosivuiltamme. 

@olutseurados Olutseura DOS ry olutseurados.fi 
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TEK-palsta

Morjetta!

Olen Leo Toiminen, monelle tuttu 
yritysvastaava, Linkin aktiivi ja ka-
raoken suurkuluttaja! Yrkkähom-
mien lisäksi olen huolehtinut tänä 
vuonna Linkin ja koko Jyväskylän 
TEK-yhteistyöstä. Tekniikan aka-
teemiset on monelle varmasti kor-
vaan tuttu käsite, ja viimeiset pari 
vuotta olemme tehneet aktiivisesti 
töitä, jotta saisimme kehitettyä yh-
teistyötä ja näkyvyyttä Jyväskylillä. 
TEKiin voi meiltäpäin liittyä Linkin, 
Dumpin ja Ynnän jäsenet ja aloja 
opiskelevat. Keväällä ja syksyllä on 
ideoitu ja toteutettu isommalla po-
rukalla kaikenlaista hauskaa, missä 
on todettu TEKin läsnäolon olevan 
paikallaan. Mukana on ollut kaikkien 
ainejärjestöjen TEK-vastaavat, sekä 
TEKin yhteyshenkilö Vesa Taskinen, 
ja kehitystä on tapahtunut hurjasti.

Teekkarien keskuudessa opiskelija-
jäseniä on noin 95 prosenttia uusis-
ta opiskelijoista, vaikka luku onkin 
korkea, on hyvä tavoitteet asettaa 
myös korkealle. Uusien opiskelijoi-
den aloittaessa tänä syksynä, saa-
tiin TEKin toiminnalle jo kasvot ja 
ääni kun Vesa Taskinen kävi uusien 
opiskelijoiden illassa kertomassa 
toiminnasta ja opiskelijajäsenyy-
den eduista. Samaa rataa jatketaan 
tammikuun fuksien kanssa ja pyri-
tään luomaan jatkumo liittymisen 
suhteen. Pelkällä yhdellä esiintymi-
sellä ei tulla kaikkien tietoisuuteen 
ja siksi onkin järjestetty monen ta-
pahtuman ohessa erityisohjelmaa 
rennommassa tunnelmassa. 

Jo viime keväänä oli vapuksi sovittu 
Jyväsmetroa varten oma nimikko-
linja Tekniikan akateemisille, ja bussi 

olikin täynnä asiaankuuluvaa matka-
lukemista, sekä tietoiskuja. Vapun 
Skäventserhuntissa oli reippailijoille 
TEKiltä myslipatukkaa ja tietoa tar-
jolla. Syksyllä uusille Linkin ja Ynnän 
opiskelijoille pidettiin fuksiaisissa 
TEK-rasti, jossa perehdyttiin Teek-
karin työkirjaan, joka käytiin syste-
maattisesti läpi, jotta se tulisi kaikille 
tutuksi. Työkirja on oivallinen työka-
lu missä tahansa vaiheessa kun ha-
kee töitä urallaan. Työkirja on saa-
massa uuden ilmeen tänä syksynä 
ja niitä saadaan tuoreena painosta 
suoraan Kattilaan jakoon!

Linkki on myös liittynyt tänä vuonna 
TEKin alaiseen matemaattis-luon-
nontieteellisten opiskelijoiden yh-
distykseen. Tarkoituksena on pääs-
tä vielä paremmin vaikuttamaan 
TEKin valtuustossa ja nuorten va-
liokunnassa, sekä verkostoitua 
muiden ML-yhdistyksen järjestöjen 
kanssa. Lähdemme aina mielelläm-
me yhteistoimimaan ja kehittele-
mään uusia tuulia, joista voimme 
nauttia uusien tuttujen kanssa! 

Kaiken kaikkiaan Tekniikan akatee-
misten toiminnan esittely ja tutuk-
si tekeminen on erittäin mukavaa 
hommaa ja minulta saa lisätietoja 
jos liittyminen tai läheisempi toimin-
ta kiinnostaa! Nyt olette tekin kuul-
leet TEKistä!

TEK  vastuuhenkilön
 yhteistoimintaterveiset

Leo Toiminen
TEK vastaava
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Joulu on perinteisesti uskontokunnasta riippumatta 
yhdessäolon ja lähimmäisenrakkauden aikaa. Pitkän 
joululoman aikana vapaa-ajasta ja lähimmäisten 
seurasta nauttiessa, tekopirteän mainonnan keskellä 
on helppo unohtaa heidät, joilla se ei sitä ole. Siksi tämä 
hetki onkin hyvä aika ottaa asia pinnalle. Yliopistoissa 
ja opiskelijoilla on olemassa paljon osakseen huomiota 
saava alkoholikulttuuri, jolla on perinteikkyydestään 
ja yhteisöllisyydestään huolimatta vakava synkkä 
puolensa. Vaikka tässäkin julkaisussa teemme siitä 
pilaa ja täten olemme tavallaan osana sitä, olisi tärkeä 
muistaa, että kyseessä on myös vakava asia. 

Syrjäytyminen ja alkoholismi on yhä enemmän kasvava 
ongelma yhteiskunnassamme, eivätkä yliopistot tai 
opiskelijat jää sen ulkopuolelle. Yhä enemmän törmää 
huolestuttaviin tilastoihin siitä, kuinka helposti moni 
jää yhteiskunnan ja ystäväverkkojen ulkopuolelle 
ja kuinka he löytävät lohtua yksinäisyyteensä 
epäterveellisestä päihteidenkäytöstä. YTHS:n mukaan 
sosiaaliset paineet alkoholinkäyttöön ovat erittäin 
suuret yliopistoissa ja opiskelijayhteisöillä on iso 
vaikutus opiskelijoiden alkoholinkäyttöön. Tärkeintä 
olisi muistaa se, että alkoholinkäyttö on jokaisen 
henkilökohtainen valinta ja jos joku on valinnut viettää 
päihteetöntä elämää, niin sitä tulisi kunnioittaa ilman 
turhaa painostamista tai kyseenalaistuksia. 

Vaikka ongelma on koko yhteiskuntaa koskeva, eritoten 
tietotekniikalla alana on ikävä stereotypia siitä, kuinka 
meillä opiskelee korkeassa syrjäytymisriskissä olevia 
ihmisiä. Vielä ikävämpää on se, että tämä stereotypia 
pitää osittain paikkaansa. Siksi olisikin erittäin tärkeää, 
että jokainen Linkkari tekee parhaansa tämän 
estämiseksi, eikä vain opiskelutovereidensa, vaan 
koko lähipiirinsä keskellä. Ei jätetä ketään ulkopuolelle, 
vaan ollaan aidosti yhteydessä toisiimme. Ja jos 
koet itse tarvitsevasi apua, hae sitä rohkeasti. Vaikka 

Pidä huoli läheisestä

joskus tuntuu siltä, että ei ketään kiinnosta, näin ei 
ole. YTHS tarjoaa jokaiselle yliopisto-opiskelijalle apua 
mielenterveysongelmiin esimerkiksi kriisiavun, neuvonnan 
ja psykiatrisen tutkimuksen sekä tarpeenmukaisen hoidon 
puitteissa. Myös tiedekunnassamme toimiviin hyviksiin 
eli hyvinvointineuvojiin voi olla yhteydessä mieltä 
askarruttavissa asioissa. Hyvikset ovat henkilöitä, joiden 
kanssa voit luottamuksellisesti ja rennosti keskustella 
opiskeluun tai muuhun elämäntilanteeseesi liittyen.

Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat vieläkin 
tietynlainen tabu yhteiskunnassamme ja varsinkin nuorten 
keskuudessa aihe yleensä sivuutetaan nauramalla tai 
muuttamalla tilanteet vitseiksi. Se ei kuitenkaan poista 
sitä faktaa, että tällaisia yksilöitä voi löytyä myös ihan 
siitä lähimmäisestä kaveriporukastasi. Vaikka itselläsi 
olisi elämässä kaikki hienosti, opiskelut sujuisivat ja 
elämäntilanne olisi kaikin puolin optimaalinen, niin voit 
silti olla suuri tuki toiselle ihmiselle. Nämä ovat pieniä 
joka päiväisiä asioita joita meistä jokainen voi toteuttaa. 
Jos joku tuttavasi on ollut esimerkiksi alla päin, niin käy 
rohkeasti kysymässä miten menee, pelkästään näin pieniltä 
vaikuttavilla jutuilla voimme edesauttaa sitä, että jokainen 
ihminen tulee kuulluksi ongelmistaan ja löytää tiensä avun 
piiriin. Ole siis hyvä tyyppi. Pidä huoli toisistakin.

Ollaanpas hetki vielä vakavia.

* http://www.yths.fi/palvelut/mielenterveys 
* https://www.jyu.fi/studentlife/voihyvin 
* https://www.jyvaskyla.fi/mielenterveys 

Kirjoittaja: Juuso Koistinen ja Jyrki Kokkola

Apua voi hakea seuraavista
 osoitteista:
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1. Kaikkialla tunnettu tarina savupiipusta taloon tulevasta joulupukista 
syntyi, koska pukki matkustaa hormipulverin avulla takasta toiseen ja-
kaessaan lahjoja kilteille lapsille. Teorian mukaan taikaministeriö luul-
tavasti liittää myös jästien takat hormiverkostoon joulun ajaksi ja näin 
pukki pääsee jakamaan näppärästi lahjat kaikille maailman lapsille.

2. Vaikka pukki säästääkin aikaa hormipulverin avulla tarvitsee hän 
silti lisäaikaa ehtiäkseen kaikkiin maailman koteihin. Tämän pukin on-
gelman ratkaisee ajankääntäjä.   

3. Mihinkään jästien säkkiin tai rekeen pukin lahjat eivät voisi miten-
kään mahtua, mutta pukkipa on loihtinut lahjasäkkinsä laajennusloit-
sulla suuremmaksi. Kun pukki vielä lisäksi muuttaa säkin kevennysloit-
sulla kevyemmäksi on lahjojen kuljetusongelma ratkaistu.

4. Mikä pitää pukin saman ikäisenä ja kuolemattomana vuodesta toi-
seen? Mikäpä muukaan kuin viisasten kivi!

5. Kaikki lapset tietävät, että pukilla on käytössään tonttuarmeija, joka 
hoitaa lahjojen tekemisen. Tarina ei muutu kovinkaan paljoa, kun taval-
liset tontut vaihdetaan kotitonttuihin, mutta nekin sopivat oivasti lah-
jojen tekoon. 

6. Jakaessaan lahjoja, pukki on varmasti joskus tullut huomatuksi. Ti-
lanteesta riippuen pukilla on onneksi käytössään liuta erilaisia loitsuja, 
joilla pyyhkiä pois muistikuvat jästien mielistä.

7. Entä joulupukin porot? Teorian mukaan pukin kuuluisin poro, Petteri 
onkin joulupukin suojelius.

Jotta teksti pysyisi tiiviimpänä en lähtenyt avaamaan Harry Potterin 
sanastoa vaan luotan lukijoiden sanaston hallintaan. Mikäli kuitenkaan 
aihe ei auennut niin suosittelen vähintäänkin Harry Potter -elokuvien 
katselua joululomalla, jotta tämä pukin todellisen luonteen paljastava 
teoria avautuisi kunnolla. Itse ainakin koen vakuuttuneeni siitä, että 
pukki saattaakin olla velho.

Joulun velhoin salal i i t toteoria

Koska salaliittoteoriat kiinnostavat aina ajattelin tutkiskella, 
millaisia jouluisia salaliittoteorioita netti on pullollaan. Har-
ry Potter -fanina päätin valita tarkempaan esittelyyn teorian, 
jonka mukaan Joulupukki onkin velho. 13.12.2016 Nyt.fi:ssä jul-

kaistun jutun mukaan netissä kiertänyt teoria tarjoaa seitsemän 
väitettä, jotka todistavat pukin oikeasti olevankin velho.

Teksti: Emilia Varonen
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Mikä tekee joulun? Onko se glögi kylmänä talviaa-
muna vai perhe koottuna juhlapöydän äärelle? Syn-
tyykö joulun tunnelma joulumusiikista ja lahjoista 
vai kenties pukin odotuksesta? Voidaan varmaan 
sanoa, että käsite joulutunnelma on niin henkilö-
kohtainen ja abstrakti, ettei sen tavoittamiseen ole 
annettavissa mitään yksinkertaista algoritmia. Yksi 
tykkää viettää joulun sukulaisten kanssa, toinen 
ystävien ja kolmas ei välttämättä ollenkaan. Tun-
nustan kuitenkin itse olevani sen tason joulufriikki, 
että alan hamstrata joululahjoja jo kesäkuussa enkä 
malta odottaa lokakuuta pidemmälle jouluvalojen ja 
joulumusiikin fiilistelyjä. Tästä syystä päätin kasa-
ta muutamia joulutunnelmaan tuudittavia vinkkejä, 
joita noudattamalla jokainen voi ottaa varaslähdön 
joulutunnelmaan. Tai olla ottamatta ja skipata suo-
raan lehden vihaan joulua osioon ihan oman maun 
mukaan. 

Joulutunnelmaan voi lähteä virittäytymään jo hyvis-
sä ajoin ennen joulukuuta jouluelokuvien muodos-
sa. Omia ehdottomia suosikkejani ovat Painajainen 
ennen joulua, Lumiukko sekä Joulupukki ja noita-
rumpu. Tänä vuonna Lumiukko elokuvasta pitävät 
voivat myös kokea ainutlaatuisen elokuvakoke-
muksen Jyväskylän kaupunginteatterilla, jossa Lu-
miukko esitetään elävän musiikin säestyksellä 4.12 
sekä 5.12. Hyvinä joulufiiliksen herättäjinä toimivat 
mielestäni myös joulumusiikki, jouluvalot ja kyntti-
lät. Joulumusiikkia kuulee radiosta joulun alla useilta 
eri radiokanavilta ja Jyväskylään on myös tulossa 
useita jouluisia konsertteja kuten Vesa-Matti Loirin 
sydämeeni joulun teen -konsertti, Raskasta joulua 
-konsertti sekä Club for Five -jouluna konsertti. Li-
säksi jos pitää kauneimmista joululauluista niin niitä 
on joulukuussa tarjolla kirkkojen lisäksi Rentukassa 
sekä kauppakeskus Sepässä. 

Musiikin ja elokuvien rinnalla joulutunnelman vi-
rittäjänä toimii ehdottomasti joululahjojen hankki-
minen. Itse tykkään haalia lahjat kasaan hyvissä 
ajoin ja sopivan lahjan keksittyäni jaksan käyttää 
tunneittain aikaa sen selvittämiseen, mistä lahjan 
saisi hankittua halvimmalla. Mikäli kuitenkin joulu-
lahjojen hankinta tuntuu vaivalloiselta, voi vinkit sii-
hen napata lehden joululahjavinkit osiosta. Lisäksi 
hyviä uniikkien joululahjojen ostopaikkoja voi bon-
gata joulunajan tapahtumat listauksesta. Esimer-
kiksi joulumarkkinoilta voi löytää omaperäisempiä 
ja ekologisia lahjoja, joita ostamalla pääsee lisäk-
si usein tukemaan pienyrittäjiä. Joulumarkkinoilla 
kannattaa myös ehdottomasti käydä ihan vaikka 
vain varastamassa pieni palanen joulutunnelmaa, 
sillä potentiaalisten lahjojen lisäksi siellä on aina ta-
kuuvarmasti tarjolla sitä. 

Ultimaattisin  joulutunnelmaan virittävä elementti 
on mielestäni ehdottomasti joulukalenteri. Monet 
ehkä ajattelevat joulukalenteria vain perinteisenä 
suklaakalenterina, jonka suklaa maistuu liian ma-
kealle sekä kertaalleen sulaneelle. Joulukalente-
reista löytyy kuitenkin vaihtoehtoja jokaiselle: on 
arpakalenteria, kosmetiikkakalenteria, kynttiläka-
lenteria, korukalenteria ja lisäksi joulukalenterin voi 
kasata itse, jolloin sen voi antaa esimerkiksi lahja-
na ystävälle. Itse ainakin olen sen verran lapsen-
mielinen, että jaksan innostua päivittäisistä yllä-
tyksistä. Lisäksi kalenteri luo mielestäni eräänlaista 
odotuksen tuntoa, kun päivä päivältä lähestytään 
sitä maagista luukkua 24.  

Joulutunnelmaa metsästämässä

” joululahjojen hankinta tuntuu 
 vaivalloiselta

Teksti: Emilia Varonen
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Anna palautetta!

Olemme aina valmiita vastaanot-
tamaan risuja ja ruusuja kehittääk-
semme toimintaamme, voit antaa 
palautteesi sähköpostilla osoittee-
seen tiedotta ja@linkkijkl.fi. Palaut-
etta voi antaa myös suoraan pääto-

imitta jalle niin kasvotusten kuin 
sähköpostilla/puhelimitse. Vasta-

anotamme myös innokkaasti uusia 
ideoita lehtijutuiksi tai jo valmiita 
kirjoituksia/lehtijuttuja! Ole rohk-

easti yhteydessä, niin tehdään leh-
destä yhdessä parempi.

Juuso Koistinen,
Tiedotta ja ja päätoimitta ja

tiedotta ja@linkkijkl.fi
+358407619130
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