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Tervehdys taas Linkkarit ja mahdolliset muutkin luki-
jat! Kesän aurinkoiset sadepäivät vaihtuvat taas syk-
syn vähemmän aurinkoisiin sadepäiviin, ja uusi opiske-
luvuosi rullaa taas käyntiin.

Vaikka sää on suht staattista, yliopistomme elämä ei. 
Muutoksista näkyvin tietenkin ovat uudet fuksit, joita 
aloitti tänä vuonna lähes ennätysmäärä (Tervetuloa!). 
Mutta vanhoille opiskelijoille ehkä tuntuvin muutos on 
uusi opintojärjestelmä Sisu, jonka käyttöönotto tulee 
varmasti vielä aiheuttamaan enemmän tai vähemmän 
harmaita hiuksia niin opiskelijoille kuin henkilökun-
nallekin, mutta annetaan kaikkien kukkien kasvaa ja 
toivotaan että niistä tulee vielä kauniita. Myös henki-
lökunnan puolella on kesän aikana tapahtunut muu-
toksia, vuorotteluvapaiden ja työpaikan vaihtumisen 
muodossa, mikä samaan aikaan tuo uutta muotoa 
vanhoille kursseille, mutta ikävä kyllä myös tarkoittaa 
joidenkin asioiden (kuten Koodaamon) karsiutumista 
tältä syksyltä, ainakin näin alustavasti.

Mutta ei rueta nyt turhaan roikottamaan päätä ja heit-
tämään pyyhettä kehään! Muutos tullessaan nousee 
aina hieman vastakarvaan, mutta muistakaamme että 
se on kaiken hyvän kehityksen ja innovaation lähtö-
kohta.

Joten kohdataan muutos yhdessä iloisin mielin, ja jat-
kakaamme opintoja pystypäin!

Pääkirjoitus

Palaute: tiedotta ja@linkkijkl.fi
Kansikuva: Otto Jahnukainen
Paino: dm-print

Päätoimittaja
Jyrki Kokkola

Alalla töis
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Juuso Koistinen
Puheenjohtaja, Linkki Jyväskylä ry

Puheenjohtajan 
terveiset Taas on yksi kesä valunut silmien 

edessä hukkaan ja suurin osa kevään 
kunnianhimoisista hankkeista on täl-
läkin kertaa jäänyt lunastamatta. 
Vaan eipä anneta sen haitata, syksy 
kolkuttelee jo ovella ja sen mukana 
tuleva tekemisen meininki saa var-
masti kaikki flegmaattisimmatkin yk-
silöt takaisin opiskeluaskareidensa 
pariin intoa ja tarmokkuutta uhkuen! 
Sitä ennen täytyy kuitenkin suoriu-
tua Sisun mukanaan tuomista haas-
teista, että varmasti löytää tiensä 
niille kursseille, joille olisi tarkoitus-
kin osallistua. Tämä ei ollut ihan niin 
itsestään selvä tehtävä, kuin miltä se 
teoriassa saattoi vaikuttaa.

Suuret onnittelut kaikille uusille 
opiskelijoille upeasta alavalinnasta, 
mahtava huomata kuinka joka vuosi 
tietotekniikalla aloittavien opiskeli-
joiden lukumäärä on kasvanut kasva-
mistaan, toivotan teidät kaikki läm-
pimästi tervetulleeksi yhteisöömme 
ja toivon teille kaikille erittäin lois-
tokasta fuksisyksyä! Vaikka opiske-
lutahti on yliopistossa ja varsinkin 
tietotekniikalla paikka paikoin rank-
kaa ja aikaa vievää, on sinne saatu 
myös mahdutettua paljon erilaista 
vapaa-ajan aktiviteetteja, joihin pää-
see opintojen aikana rentoutumaan, 
luomaan uusia ihmissuhteita ja naut-
timaan kaikesta siitä mistä opiskeli-
jaelämässä on kysymys.

Toivonkin että kaikki uudet opiskeli-
jat pääsisivät nopeasti mukaan myös 
meidän toimintaamme, niin bileiden, 
ainejärjestötila Kattilassa hengailun, 
kuin edunvalvonnan merkeissä. Olit 

sitten ensimmäistä kertaa mukana 
tänä syksynä oleva opiskelijan alku 
tai jo useita lukukausia läpi kahlan-
nut konkari, toivon että polkumme 
kohtaavat tulevan syksyn aikana 
erilaisissa kissanristijäisissä. Linkin 
tärkein tehtävä on helpottaa jäsen-
temme arkea ja opintojen sujumis-
ta, joten muistakaa hyödyntää tätä 
mahdollisuutta, kysyvä ei tieltä eksy! 

Itselläni on edessä opiskelujeni nel-
jäs lukukausi ja jo ennen kuin koko 
rupeama on päässyt edes lähtöpis-
teeseen, niin stressitasot ovat paik-
ka paikoin nousseet mm. siitä syys-
tä, että 3 kurssia jotka olin kaavaillut 
syksyllä käyväni, peruuntuivat. Vaan 
eipä se auta kuin mennä positiivisen 
kautta ja kaivella muuta tekemistä 
tilalle, välillä tulee vastoinkäymisiä, 
joskus ne läppärit hajoavat, välillä 
joutuu viettämään viikonpäivät sän-
gyssä kuumeen kourissa mutta kyllä 
sieltä aina jollain ilveellä ponnahde-
taan takaisin ja saadaan hommat 
oikeille raiteilleen, varsinkin kun ym-
pärillä on loistavia tyyppejä joiden 
kanssa jakaa nämä ongelmat; aina 
on apua löytynyt mitä ihmeellisim-
piin tilanteisiin, kun on vaan uskalta-
nut avata suunsa ja tuoda ongelmat 
esille! 

Iso tsemppi ja jaksuhalit kaikille syk-
syn puurtajille,
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Syksy pyörähtää taas täydellä vauh-
dilla käyntiin ja kampus täyttyy uu-
sista opiskelijoista. 
Fuksin mielessä saattaakin pyöriä 
monia asioita ja tämä on omalta 
osaltaan täysin luonnollistakin, uusia 
asioita tulee jatkuvalla syötöllä vas-
taan ja kestää aikansa ennen kuin 
kaiken saa sisäistettyä. Voin omas-
ta kokemuksestani sanoa että jopa 
puolentoistavuoden jälkeen omien 
omien opintojeni alusta, allekirjoitta-
nut huomaa edelleenkin oppivansa 
uutta tasaisin väliajoin. Uusi ympä-
ristö tarjoaa myös runsaasti mahdol-
lisuuksia esim. uusien tuttavuuksien 
saamisen ja uusien harrastuksien 
löytämisen muodossa. Kokeilunhalu 
ja kyky hypätä ennakkoluulottomas-
ti mukaan uusiin, ja välillä myös itsel-
le entuudestaan vieraisiin asioihin 
on tärkeää opintojen aikana ja voi-
kin johtaa moniin uusiin ja yllättäviin 
elämyksiin. 

Yliopisto-opinnoissa korostuu erityi-
sesti opiskelijan oma vastuu tekemi-
sistään sekä tekemättä jättämisis-
tään. Oma työmoraali onkin tärkeää 
erityisesti ulkoisen valvonnan olles-
sa paljon vähäisempää verrattuna 
vaikkapa toisen asteen koulutuk-
seen. Siksipä siis on tärkeää opetella 
varaamaan aikaa myös opiskeluun 
muiden aktiviteettien ohella (joita 
varsinkin ensimmäisten viikkojen ai-
kana on huomattavan paljon). Opis-
kelijan kokonaishyvinvointi onkin to-
dennäköisesti paljon korkeammalla 
silloin kun sekä opinnot että myös-
kin vapaa-aika eri aktiviteetteineen 
ovat tasapainossa keskenään, siten 
että kumpikaan ei syö liian paljon 
toisesta. 

Sopona eli siis sosiaalipoliittisena 
vastaavana hoidan asumiseen, elä-
miseen sekä tasa-arvo kysymyksiin 
liittyviä asioita. Minuun voikin siis 
rohkeasti ottaa yhteyttä mikäli ko-
kee ongelmia näiden asioiden kans-
sa omassa elämässään. Lisäksi olen 
pääjärjestänä monissa Linkin erinäi-
sissä alkoholittomissa tapahtumis-
sa, kuten Linkin lautapeli-illat sekä 
soposumpit kahvittelutilaisuudessa, 
jossa pyörii myös tiedekunnan hen-
kilökuntaa. Otan myös ilomielin ke-
hitysideoita vastaan teiltä jäseniltä 
siitä minkälaisia alkoholittomia ta-
pahtumia te haluaisitte Linkin järjes-
tävän. Toki on myös hyvä pitää mie-
lessä että muutkin tahot kuin Linkki 
järjestävät tapahtumia syksyn mit-
taan ja yksi näistä onkin Jyväskylän 
ylioppilaskunnan 10.10 järjestämä 
mielenterveyspäivän seminaari, jo-
hon kannattaa ehdottomasti käydä 
tutustumassa. Onhan aihe sellainen 
joka koskettaa valitettavan montaa 
opiskelijaa nykypäivänä. Mukavaa 
paluuta yliopistolle niin uusille kuin 
vähän vanhemmille naamoille sekä 
mukavaa syksyn alkua, tulemme ta-
paamaan varmasti jossain muotoa 
joko opintojen tai tapahtumien pa-
rissa!

Sopon
 mietteet

Terveisin,

Taavi Heinonen
Sosiaalipoliittinen vastaava

sopo@linkkijkl.fi
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Kaikki mitä tarvitsee tietää edarista -
 eikä yhtään enempää

Edari sitä, edari tätä. Puhutaanko syksyllä edes mistään muusta 
kuin edarista? Ja mitä ihmettä se tarkoittaa? Kun yrittää goo-
glata tätä mystistä termiä, saa eteensä polveilevia selityksiä, 
jotka sisältävät vieraita sanoja ja voisivat yhtä hyvin olla kir-

joitettu hepreaksi. Siksi näin kopona ajattelin yhteistä hyvää ja 
parsin kasaan nopean oppaan edareihin. Mitä edarit tarkoittaa, 

milloin ne on, ja miksi pitäisi kiinnostaa.

Mikä ihmeen JYY?

Jos tämä sana on hakusessa, toivon että 
olet vasta fuksi. Muuten kannattaa nostaa 
pää tynnyristä ja katsoa mitä ympärillä 
tapahtuu. JYY eli Jyväskylän ylioppilas-
kunta on opiskelijoiden oma etu- ja pal-
velujärjestö. Jyväskylän yliopiston opis-
kelijana kuulut automaattisesti JYY:hyn. 
Jäsenyysmaksu maksetaan vuosittain lu-
kuvuodelle ilmoittautumisen yhteydessä. 

Miten JYY sitten näkyy käytännössä? Se 
huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta 
esimerkiksi koulutusasioissa, mahdollis-
taa opiskelijahintaista asumista Kortepoh-
jassa, tarjoaa opiskelijahintaista ruokaa 
Ilokivellä ja järjestää monia tapahtumia. 
Kaikki ainejärjestöt toimivat JYY:n alla. 
Ylioppilaskunnat vastaavat myös opiske-
lijaeduista - JYY:n keskustoimisto saattaa 
olla tuttu esimerkiksi opiskelijatarran ha-
kemisesta. Nyt kun JYY on tuttu, siirry-
tään puhumaan edarista, eli toimielimestä 
joka tekee päätöksiä JYY:n toiminnasta.

Mikä on edari?

Edarivaalit on puhekielinen termi ylioppi-
laskunnan (kuten JYY)  edustajistovaa-
leille. Edarivaaleissa valitaan 41-jäseninen 
edustajisto (edari). Edari tekee ylioppi-
laskuntaa koskevat päätökset ja valitsee 
JYY:n keskeisimmät työntekijät. Eda-
ri kokoontuu noin kerran kuukaudessa. 
Kokoukset ovat avoimia kaikille opiskeli-
joille. Niiden järjestämisestä tiedotetaan 
esimerkiksi JYY:n Facebook-tilillä, ja jos 
ei itse pääse paikalle, mutta kokouksen 
aiheet kiinnostavat, voi kokousta seurata 
JYY:n Youtube-kanavalta.

Edarin kautta pääset siis vaikuttamaan 
suoraan JYY:n toimintaan ja Jyväskylän 
yliopisto-opiskelijoiden tulevaisuuteen. 
Vaikuttaa voit joko äänestämällä edusta-
jistovaaleissa, tai asettumalla itse ehdolle. 

TIL;DR: 

Edari = 41 edustajistoon valittua henkilöä kokoustaa ja päättää opiskelijoita koskevista asioista
Seuraavissa edustajistovaaleissa valitaan edustajat toimikaudelle 2020-2021

Kuka tahansa JYY:n jäsen voi äänestää ja asettua ehdolle

Ennakkoäänestys 31.10.2019 ja 1.11.2019 sekä varsinaiset vaalipäivät 4.-6.11.2019

Teksti & Grafiikka: Emma Nevala
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Ei kiinnosta. Miksi mun pitäis 
edes äänestää?

Ihan samasta syystä kuin missä tahansa vaa-
leissa: sulla on mahdollisuus vaikuttaa. On tur-
ha valittaa JYY:n päätöksistä, jos ei itse ole 
käyttänyt äänioikeuttaan. Äänestäminen on 
tehty herran vuonna 2019 helpoksi: voit ää-
nestää sähköisesti missä vain käyttämällä yli-
opiston käyttäjätunnustasi äänestyspäivinä. 
Sen lisäksi ylioppilaskunta järjestää äänestys-
pisteitä eri kampuksilla (katso aikataulut JYY:n 
sivuilta). 

Edari tekee päätöksiä, jotka koskettavat miltei 
jokaisen opiskelijan arkea. Edarit tai edariryh-
mät (ks. myöhempi kappale vaaliliitoista) voi-
vat myös tuoda edarin käsiteltäväksi aloitteita, 
jotka ovat lähteneet suoraan opiskelijoilta. 

Edari on päättänyt viimeisen vuoden aikana 
esimerkiksi:

• Investoida ylioppilaskylän rakennusten 
korjauksiin

• Ottaa kantaa monissa tasa-arvoa kos-
kevissa ja yhteiskuntaan liittyvissä 
asioissa, kuten ilmastolakko, ilmasto-
veivi ja translaki

Ylipäätään se mitä edustajisto saa aikaan, riip-
puu täysin siitä, keistä edustajisto koostuu. 
Voit omalla äänelläsi vaikuttaa JYY:n toimin-
nan ja Jyväskylän yliopistokulttuurin toimin-
taan ja tulevaisuuteen. 

No ketä mun pitäis sit 
äänestää?

Voit tutustua ehdokkaisiin syksyn kuluessa 
JYY:n sivuilla. Saatavilla on mm. vaalipaneelivi-
deoita ja vaalikone. Koska edustajisto valitaan 
melkolailla samalla tavalla kuin eduskunta-
vaaleissa (suhteellinen vaalitapa), ei haittaa, 
vaikka et ihan tietäisi ketä äänestää. Silloin voit 
katsoa, mihin edariryhmään ehdokas kuuluu, 
ja mikä niistä tuntuu omimmalta. Näin äänesi 
menee ainakin sinulle sopivaan ryhmään. 

Edariryhmät yhdistävät arvoiltaan ja tavoit-
teiltaan samanhenkisiä ehdokkaita. Osa muo-
dostuu ehdokkaiden ainejärjestön mukaan 
(esimerkiksi P&D), toiset heijastavat ehdokkai-
den poliittista näkemystä (JYY:n vihreät opis-
kelijat). Ryhmien sivuja on hyvä selata äänes-

tyspäätöstä tehdessä: ne usein kertovat, mitä 
ryhmät ovat konkreettisesti saaneet aikaan 
edellisen edustajiston toimintakaudella. Edus-
tajistossa on tällä hetkellä kahdeksan ryhmää:

Ainejärjestöihin pohjautuvat
Alvarin unioni
Luonnontieteilijät
P&D (Pörssi ja Dumppi)

Poliittisiin järjestöihin pohjautuvat
Jyväskylän keskustaopiskelijat
Oikeat opiskelijat
Jyväskylän vihreä vasemmisto
JYY:n demariopiskelijat
JYY:n vihreät opiskelijat

Miten ite pääsen edariin?

Kuka tahansa läsnäoleva, JYY:n jäsenenä ole-
va opiskelija voi asettua ehdolle edustajisto-
vaaleissa.

Toivon että tän edaripläjäyksen jälkeen jo-
kainen kokee omaksi velvollisuudekseen  (tai 
sitten ihan vaan syyllisyyden tunteen vuoksi) 
äänestää tämän vuoden edarivaaleissa. 

Hyvää syksyä, onnea opintoihin, äänestäkää 
nyt hyvänen aika
Terkuin Linkin koulutuspoliittinen vastaava
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Nyt villitsevät trendikkäät 
kuosit ja tyylikkäät asusteet

IT-alan vaikuttavin tyylitapahtu-
ma järjestettiin taas heinäkuus-
sa. Laivalle kokoontui kouralli-
nen muotimaailman vaikuttajia, 
jotka muovaavat seuraavan 
yhteistoiminnan trendikuvas-
toa. Laivalla nähtiin useita uusia 
asukokonaisuuksia, joissa on 
rohkeasti yhdistelty kaikkia ke-
sän trendejä: glitteriä, kuvioita 
ja vaikuttavia asusteita. Tarkas-
tellaan hieman lähemmin laival-
la näkyneitä lookkeja.
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Muista nämä 

ATK-YT-lookkia 

suunnitellessa:
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Muista nämä 

ATK-YT-lookkia 

suunnitellessa: :
ATK-YTP järjestetään lokakuussa. Koska 
Suomen syksy on tunnetusti kylmä, paska 
ja loskainen, kannattaa matkalle varata 
joko lämpimästi vaatetta tai huomattavasti 
lämmikettä nesteytyksen muodossa 

ATK-YTP on haalaritapahtuma. Näin vältyt 
kätevästi alaosan valitsemiselta. Omaa 
lookkia kannattaa kuitenkin täydentää 
värikkäillä asusteilla ja esimerkiksi meikillä, 
sillä sinimustat haalarit hukkuvat helposti 
ihmismeren joukkoon

Koska ATK-YTP:n olennainen osa on maas-
tossa järjestettävä rastikierros, kannattaa 
matkaan varautua mukavilla ja tummem-
man sävyisillä kengillä

Rohkea luomivärilook: sininen, vihreä ja 
pinkki ovat erityisen in tänä syksynä

Asusteet myös hiuksissa: catwalkilla 
vallitsevat helmipinnit, pannat ja scrun-

chiet

Erottuvat sukat - vilauta haalarin lah-
keen alta hauskaa sukkaa

2. Piristä 
lookkiasi tällä:

Maanläheiset, lämpimät värit: 
terrakotta, beige, okra, armeijan 

vihreä

Kuviot: raidat, ruudut ja ku-
konaskelkuviot

Rohkeat materiaalit, kuten nahka

Eläinprintti on vieläkin kuu-
maa: yhdistä tylsiin haalareihin 

esimerkiksi villi leopardi- tai 
käärmeprintti

1. Tulevan syksyn 
trendejä:
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Kampuskoirat ovat olleet tuttu näky 
yliopistoilla Yhdysvalloissa ja Kanadassa jo yli 
kymmenen vuoden ajan. Niiden vaikutuksia 
opiskelijoiden hyvinvointiin on laajasti 
tutkittu, ja tulokset ovat olleet lupaavia. 
Ward-Griffin ym. (2018) tutkimuksessa 
huomattiin, että jopa 10h koirien silittelyn 
jälkeen kampuskoiria tavanneet oppilaat 
olivat vähemmän stressaantuneita ja 
kokivat vähemmän negatiivisia tunteita kuin 
verrokit. Koirien kohtaamisella on myös 
tutkittuja terveysvaikutuksia. Koirien on 
havaittu alentavan verenpainetta, vähentävän 
masentuneisuutta (Muldoon ym., 2017)  ja 
lievittävän stressiä (Allen ym., 1991). 

Kampuskoirat tulivat Jyväskylään vuonna 2018, 
ja erittäin positiivinen vastaanotto on yllättänyt 
projektissa työskentelevät työntekijät - ja 
varmasti myös koirat. Kampuskoiraprojektia 
vetävät yhdessä Movi ja Student Life 
yhteistyössä JYY:n ja Kennelliiton kanssa. 
Kuluneen vuoden aikana koirat ovat tavanneet 
yli 700 opiskelijaa. Opiskelijat kertovat 
koirien “auttaneen heitä stressin hallinnassa, 
kiireisen opiskelupäivän rauhoittamisessa ja 
kynnyksen madaltamisessa muiden ihmisten 
tapaamiseen”.

Rapsuttele fiilis paremmaksi

Jyväskylän yliopiston strategiana on osaava ja hyvinvoi-
va ihminen. Osaamista kehitetään tietysti erilaisen ope-
tuksen muodossa, mutta miten yliopiston strategia voi-
daan jalkauttaa myös tukemaan ihmisten hyvinvointia? 

Siinä kampuskoirat tulevat mukaan kuvaan.

Koiria pääsee paijaamaan paitsi niille varatussa 
tilassa (MaA104), myös kielikeskuksen 
viestintä-ja kielikursseilla. Siellä ne 
työskentelevät ahkerasti lievittäen esimerkiksi 
esiintymisjännitystä. Ensi syksynä kaverikoiria 
pääsee tapaamaan Mattilanniemen tilan 
lisäksi Seminaarinmäellä. Rapsuttelusession 
voi itselleen varata Korpista koodilla “xkoirat”.

”Koirien on havaittu alentavan 
verenpainetta, vähentävän

 masentuneisuutta

Rakastan koiria ja niiden silittelyä, pehmeää 
turkkia ja suloista katsetta. Oma koira ei 
kuitenkaan elämäntilanteen vuoksi ole 
mahdollinen vielä vuosiin ja jotenkin tätä 
ikävää piti päästä hellittämään. Siksi nohevana 
opiskelijana hainkin Korpista seuraavan 
kampuskoiratapaamisen aikataulun ja ilmoitin 
itseni sinne oitis. Pääsin tapaamaan koiria 
kevään viimeisessä tapaamisessa, 22.5. 
MaA:ssa koirien luo johdattaa lasiseinien 
KnowHau-teippaus ja lattialla ihastuttavat 
tassunjäljet. 

Teksti & Kuvat: Emma Nevala
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Päästessäni koirille varattuun tilaan meinasin 
kuolla. Joku saattaisi argumentoida tämän 
johtuvan siitepölykeväästä yhdistettynä koira-
allergiaani, mutta itse uskon sen johtuvan 
söpöäkin söpömmistä kampuskoirista. 
Koiratapaamisissa jokaiselle löytyy varmasti oma 
suosikki jota rapsutella. On pieniä hauvoja ja isoja 
koiria. On sileäturkkista ja kiharaa. Itse pääsin 
tapaamaan kuutta koiraa, joista otin tottakai 
todistusaineistoa tätä juttua varten. Toukokuun 
tapaamisessa edustivat Obi, Kaisla, Lily, Sanni, 
Vili ja myös uusi tulokas, Kasper. 

Koirat pyörivät innokkaasti ihmisten jaloissa 
ja kulkivat rapsuttajalta toiselle. Jotkut koirat, 
kuten Sanni, istuivat hiljaa ja rauhallisina 
odottaen rapsutuksia. Toiset taas tekivät mitä 

ihmeellisimpiä temppuja ja nauttivat ihmisten 
huomiosta. Jo heti koiratilaan päästessäni tunsin 
töiden ja opintojen yhdistämisestä juontuvan 
stressin helpottavan. Fiilis parani ja olo oli rento. 
Vaikutus jatkui myös tapaamisen jälkeen kotiin 
päästessäni. Suosittelen kaverikoirien tapaamista 
ehdottomasti kaikille koirista pitäville.
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J Kysymys 0:
Missä olet töissä ja mitä teet?

“Mitä minun tarvitsee osata päästäkse-
ni kesätöihin?” on kysymys, joka usein 
nousee esille erilaisissa keskusteluissa 
alamme opiskelijoiden kesken.

Kuulemme usein, kuinka hyvät työllisty-
mismahdollisuudet alallamme on, ja kuin-
ka moni on kesken opintojen päässyt 
aloittamaan jo osapäivätyöt ”ihan oikeis-
sa töissä”, tai ainakin päässyt kesätöihin 
alan yritykseen.

Harvemmin kuitenkaan kuulee mitä siellä 
tarvitsee, mihin kannattaa koulun aika-
na panostaa ja mitä siellä yleensä teh-
dään. Entä onko olemassa firmaa jossa 
pääsee piirtelemään lumiukkoja Jypelillä, 
vai onko kursseilta opitut abstraktimmat 
asiat kumminkin se olennainen juttu?

Toimitus päätti lähteä hieman raapaise-
maan tämän mysteerin pintaa ja haas-
tatteli muutamaa linkkaria, jotka olivat 
päässeet kesähessuiksi kotialalle. Kyse-

limme mistä teknologioista, kursseista ja mah-
dollisista ulkoisista opinnoista on ollut suoraa 
hyötyä, ja tuntuuko siltä että yliopisto-opinnois-
ta on ollut yleisemmin hyötyä työpaikan saami-
sessa tai siellä olemisessa.

Alalla    
töis

“Yliopisto-opiskelijana oman alan kesätöissä”

Qvantel, Software developer

AirBus, Integration & Verification 
Trainee

O

J

E

H
Teleoperaattorilla, 
tilannehäiriöhallinan parissa 
valvomossa.

Yliopistolla teknisenä avustajana, 
eli tarpeesta riippuen 

Teksti: Jyrki Kokkola
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J Kysymys 1
Minkälaisia teknologioita töissäsi käytät?

Pääideassa Ruby on Railsia, mutta koska 
kyseessä on kumminkin Full Stack 
devaaminen, myös JavaScript on pitänyt olla 
hallussa

O

J

E

H

Vaihtelee projektin mukaan, esim. Docker ja 
automaatiotestaus on ollut välillä hyvinkin 
vähällä käytöllä. Enimmäkseen JIRA-ticketien 
läpikäyntiä ja niiden avulla toimimista.

Pääideasiassa työnkuvaa varten sisäisesti 
kehitettyjä, tai ulkoa ostettuja, teknologioita.

HTML+CSS+Javascript plus ihan pikkaisen 
Javaa

J Kysymys 2
Mistä kursseista on ollut hyötyä?

Vaihto-opiskeluaikana käyty Ruby on 
Rails kurssi, mutta Jyväskylässä käydyistä 
kursseista Tietokannat on ollut yllättävän 
hyödyllinen. 

Kaikki enemmän teoriapohjainen, esim. 
Käyttöjärjestelmien kehittäminen, Tietokoneen 
rakenne ja arkkitehtuuri ja yleisesti hyödylliset 
kurssit kuten ITKP101

Ehdottomasti kaikista tietoliikenteeseen ja 
sen protokolliin liittyvistä kursseista on paljon 
apua, kun sammuttelee niitä tulipaloja siellä.

OHJ1 ohjelmointiajattelun kannalta ja TJTA104 
UX-suunnittelun ja testauksen vuoksi. Varmaan 
myös web-julkaisukurssi niin oppi viilaamaan 
pilkkua CSS kanssa jotta lopputulos näyttää 
samalta kuin leiskat.

O

J

E

H

J Kysymys 3
Mistä mahdollisista ulkoisista 
opinnoista on ollut hyötyä?

Ihan aikoinaan Helsingin Yliopiston Java-
kurssin suorittaminen (joka itseasiassa 
käynnisti omanmielenkiinnon ohjelmointiin) 
on toiminut ihan hyvänä lähtöpisteenä.

Ulkomailla suoritetuista opinnoista ollut aika 
paljon hyötyä.

Nojoo, aiemmasta alemman korkeakoulun 
tutkinnosta on yleisesti nyt ollut 
hyötyä,kunkyseessä kumminkin on saman 
alan tutkinto. Mutta ei se suoranaisesti niistä 
kursseista ole kiinni, vaan ihan yleisesti halusta 
ja tietotaidosta.

E: Oma-aloitteinen lukeminen UI ja UX-
hommista, tulevaisuudessa varmaan Reactin 
opettelu (työtjatkuvat tuntityönä syksylläkin)

O

J

E

H

J

Kysymys 4
Tuntuuko että Yliopistossa saatu 
abstraktimpi ymmärrystaso on ollut 
hyödyksi tai onko opinnoista muuten 
ollut hyötyä?

Ei välttämättä näissä töissä, mutta vois 
kuvitella että muualla vois kuvitella että 
hyvinkin. Mutta sanoisin että yliopistossa 
opiskelu helpoitti saamaan työpaikan, sillä on 
jotain konkreettista näytettävää osaamisesta, 
muutakin kuin oma sana.

Vaikka olin aiemmin samassa firmassa 
duunissa, niin kyllä: se on osoittanut ylemmälle 
portaalle halusta opiskella & oppia, ja myös 
aidosta mielenkiinnosta alaa kohtaan.

Ihan yleisesti alan ja opettajakoulutuksen 
kurssit ovat nostaneet keskustelukykyä 
työympäristössä.

Eipä kauheasti kesähessuna ole tarvinnut 
abstraktia ajattelua, mutta yliopistossa opiskelu 
on opettanut hankkimaan paljon tietoa 
myös koulun ulkopuolelta. Hyödyllisimpänä 
koen yliopistosta tarttuneen alan termistön, 
niin pysyy helpommin kärryillä siitä mitä 
kokeneemmat työkaverit puhuu. Kokoustaidot 
on karttunut ainejärjestötehtävissä, yliopistolla 
tykätään kokoustaa ja usein.

O

J

E

H

J Kysymys 5
Mistä löysit työpaikan, ja jos haluat, 
avaatko hieman rekrytointiprosessia?

Yliopiston työpaikkalistauksessa oli ilmotusta 
että nyt on hakusessa

Olin jo aiemmin työpaikalla töissä, joten samaa 
jatkumoa

Löysin paikan IT-TDKn 
työpaikkasähkopostilistan kautta ja ihan 
tavallisen kaavan mukaan, työhaastattelun 
jälkeen sain kuulla saaneeni paikan ja aloittelin 
hommat parin viikon päästä.

O

E

H

Teksti: Jyrki Kokkola
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FreeTime

Kauppakatu 30

Aukioloajat:

Ma – La:  22 – 4:30

Su:  23 – 4:30

Bra, 

Kauppakatu 35

Aukioloajat: 

Ma:  22 – 05 

Ti – Ke:  09 – 05

To:  21 – 05

Pe – La: 22 – 05

Uusi lukuvuosi on jälleen alkanut ja on 
aika pönkittää uusien, ja miksei myös 
vanhempien linkkareiden tietämystä 

Jyväskylän yöelämästä. Kohteenamme 
tällä kertaa ovat linkkareille jopa melkein 

pyhät Freetime ja Bra.

Freetime, tuo linkkarien pitkäkes-
toinen, jopa legendaarisen aseman 
saavuttanut suosikki. Freetime, asi-
akkaiden kesken Time (lausutaan 
suomalaisittain, ei englanniksi), tulee 
ennemmin tai myöhemmin kaikkien 
linkkareiden tietoisuuteen suosittuna 
linkin tapahtumien jatkopaikkana ja 
muutenkin yhtenä Jyväskylän par-
haista bilemestoista. Freetime tar-
joaa asiakkailleen ympäri viikon mo-
nimuotoisia tapahtumia ja artistien 
esityksiä. Tunnelma Timessä on hyvin 
rock-henkinen, mikä heijastuu kome-
asti niin siellä soitettavaan musiikkiin, 
kuin myös siellä esiintyviin artisteihin. 

Timen maine Jyväskylän yöelämäs-
sä varmistaa myös sen, että seuraa 
illanviettoihin löytyy aina ja meininki 
on myös huipussaan viikon ympäri. 
Ja mikä tärkeintä, Timen juomatar-
jonta täyttää janoisempienkin juh-
lijoiden halut mennen tullen, joten 
kuivin suin Timessä ei todellakaan 
tarvitse olla.

Bra on yksi Jyväskylän yöelämän 
helmistä, joka tarjoaa asiakkailleen 
loistavaa musiikkia ja ikimuistoista 
tunnelmaa joka viikko maanantais-
ta lauantaihin. Bra tarjoaa huikeat 
tilat, jotka ovat tehneet siitä yhden 
Jyväskylän suosituimmista opiskeli-
jatapahtumien kohteista. Opiskelija-
tapahtumien lisäksi Bra:ssa on lähes 
joka viikko muitakin tapahtumia ja 
esiintyjiä, jotka pitävät huolen, että 
asiakkailla on hyvä meno ja meininki 
päivästä riippumatta. Janoisenkaan 
opiskelijan ei tarvitse pelätä Bra:han 
menemistä, sillä opiskelijoille se olen-
nainen, eli juomatarjonta, varmasti 
tyrehdyttää kuivempikurkkuisenkin 
opiskelijan tarpeet.

Bra ja Freetime ovat linkkareille tär-
keitä ja rakkaita paikkoja, jotkut ku-
vaavat niitä jopa pyhiksi paikoiksi, 
joissa käyminen kuuluu osaksi jokai-
sen linkkarin opiskelijaelämää. Nämä 
eivät missään nimessä ole linkkarei-
den ainoat yökerhot, mutta mieles-
tämme ne ovat ehdottomasti osa 
jokaisen linkkarin yleissivistystä, sillä 
tulemme kaikki varmasti viettämään 
sekä Bra:ssa, että Timessä vielä mo-
net yhteiset juhlat tämän lukukau-
den aikana.

Kippis!

Teksti: Otto
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Uusien fuksien aloittaessa Verijumalan titteli herättää aina hieman 
hämmennystä ja kevyitä naurahteluja. Mutta mitä verijumala sit-
ten Linkissä tekee? Haastattelin Linkin nykyistä Verijumalaa Ella 
Ileniä, jotta tämä asia tulisi viimein kaikille linkkareille selväksi. 
Tässä siis viisi kysymystä ja vastausta Verijumalan pestistä sekä 

verenluovutuksesta.

Mitä verijumala tekee?

“Verijumalan hommiin kuuluu pääpiirteis-
sään yhteisten verenluovutuskertojen jär-
jestäminen porukalla. Pyrin järjestämään 
minimissään kaksi kertaa lukukaudessa, 
eli neljä kertaa vuodessa! Itte vastailen 
tietenkin kysymyksiin [ja mietteisiin] mitä 
porukalla tulee verenluovutuksesta ja oon 
aina henkisenä (ja heikotustapauksissa 
jopa fyysisenäkin) tukena paikanpäällä 
Veripalvelussa koko sen ajan ku linkkarei-
ta on luovuttamassa.”

Milloin on seuraava mahdollisuus luo-
vuttaa verta?

“Seuraavaa verenluovutusta oon kaavaillu 
lokakuulle, puheenjohtajan kanssa ajatel-
tiin että pyhitetään syyskuu muille tapah-
tumille ku fukseilla on muutenki niin kiire.” 

Miten pääsee mukaan luovuttamaan?

“Otan porukkaan yhteyttä Linkin sähkö-
postilistan kautta, sekä Linkin Whatsapp 
ryhmässä.”

Miksi verta kannattaa luovuttaa ?

“Noo, verta kannattaa luovuttaa koska 
sitä tarvitaan kyllä päivittäin jatkuvasti 
ja just sun veri voi pelastaa jonkun hen-
gen”

Mitkä on verijumalan vinkit ensim-
mäistä kertaa luovuttavalle? 

“Vinkkinä ekaa kertaa luovuttavalle: 
kannattaa tehdä veripalveluiden net-
tisivuilla testi sopiiko luovuttavaksi. Ja 
sitte luovutuspäivänä syödä ja juoda 
paljon ja hyvin jo tunteja ennen luovu-
tusta. Lisäksi ei kannata liikaa jännittää, 
kaikki me ollaan ensikertalaisia oltu ja 
kukaan ei oo verenluovutukseen kuol-
lu.”

 

H u i 
verijumala!
Teksti: Emilia Vaaronen, Grafiikka: Punainen risti
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