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Uusi vuosi, uusi päätoimittaja, uusi hal-
litus, uudet kurssit, uudet fuksit, (fuk-
seille) uusi opinahjo, (päätoimittajalle) 
uusi kämppä, sama tuttu ja turvallinen 
A-Href ja Linkki Jyväskylä ry!

Eli voi taas turvallisesti sanoa, että 
vuosi 2019 on lähtenyt tietotekniikan 
opiskelijoille tutulla päätä huimaaval-
la vauhdilla käyntiin, mutta emmehän 
sitä millään muulla tavalla huolisikaan. 
Vuodenvaihdos tuo aina mukanaan 
suuren määrän muutoksia, velvottei-
ta, stressiä KELAn opintopistevainos-
ta, mutta myös uusia mahdollisuuksia, 
tuttavuuksia ja tapahtumia. 

Uusi hallitus on päässyt näyttämään 
jo kyntensä lukuisten fukseille ja van-
hoille opiskelijoille suunnattujen ta-
pahtumien järjestämisessä ja lisää on 
luvassa, sillä edessä on (toivottavas-
ti kaikille) rakkaat vuosijuhlat, vuosi-
juhlaviikon tapahtumat, MM-kyykkä-
matka, tulevat ekskursio, ja lista vain 
jatkuu aina kohti nopeasti lähestyvää 
opiskelijoiden ikuista sielunmessua, eli 
vappua. 

Mutta ei pidä antaa pelkkien tapah-
tumien peittää alleen ainejärjestöjen 
tärkeintä tehtävää, eli opiskelijoiden 
edunvalvontaa. Linkki jatkaa sitoutu-
mistaan toimia linkkinä opiskelijoiden 
ja tiedekunnan välillä, ja opiskelijoiden 
viihtyvyyden ja jaksamisen edistämis-
tä toimivana järjestönä, niin kuin se 
kaukaisen antiikin aikakautena, vuon-
na 2006, perustaessa on luvannut ja 
vannonut.  Tämän lisäksi, päätoimit-
taja taas lupaa koittaa parantaa vit-
siensä tasoa, toivottaa kaikki uudet 
ja vanhat opiskelijat vuoteen 2019, ja 
luovuttaa nyt puheenvuoron arvoisal-
le puheenjohtajalle (eli käännäpä nyt 
sivua)!

Päätoimittaja
Jyrki Kokkola

Pääkirjoitus

Sopo palsta

Palaute: tiedotta ja@linkkijkl.fi
Kansikuva: Jyrki Kokkola
Paino: dm-print
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Juuso Koistinen
Puheenjohtaja, Linkki Jyväskylä ry
24.1.2019 Kattilassa kello 18.58

Puheenjohtajan 
terveiset

Vuosi 2019 on saanut lentävän läh-
dön mutta kynsin ja hampain kun 
pitää kahvasta kiinni, niin kyllä kyy-
dissä pysyy. Tuorein erä fukseja on 
saapunut taloon runsaslukuisena ja 
haluankin toivottaa vielä kaikki erit-
täin lämpimästi tervetulleiksi linkki-
perheeseen! Vaikka tällä hetkellä 
narskuva lumi kenkien alla sekä Si-
perian suunnilta puhaltava pohjois-
tuuli saa kaikki meidät haaveilemaan 
jo lähitulevaisuudessa siintävästä 
vapusta, niin silti ihmiset ovat löy-
täneet tapahtumiin erinomaisesti ja 
mikä tärkeintä, palaute näistä tapah-
tumista on ollut erittäin positiivinen. 
Kaikkia näitä ilmassa olevia merkkejä 
tulkiten voidaan päätellä, että tästä 
on tulossa hyvä vuosi.

Mutta onneksi ennen vappuakin on 
elämää, seuraava suurin juhlanaihe 
meille Linkkareille on tietenkin rak-
kaan ainejärjestömme vuosijuhlat, 
jotka kolkuttelevat jo ovella. Vuju-
tiimi on painanut pitkää päivää teh-
däkseen meille muille onnistuneen ja 
ikimuistoisen illan, kiitos heille tästä 
tärkeästä työstä. Juuri tällaiset ak-
tiiviset jäsenet, jotka jaksavat uhra-
ta omaa vapaa-aikaansa ovat syy, 
miksi me muut voimme nauttia hy-
vistä tapahtumista, yrityisvierailuista 
ja muusta vastaavasta toiminnasta. 
Onneksi myös tuoreimmista opiske-
lijoista on löytynyt suuresti kiinnos-
tusta tulla jatkamaan tätä ainejärjes-
tömme eteen tehtävää arvokasta 
työtä.

Ne ihmiset, jotka minut sattuvat tun-
temaan tietävät, että en ole ihminen, 
joka ottaa asiat kovinkaan vakavas-
ti. Totta kai asiat hoidetaan huolella 
ja juurta jaksaen, mutta aina ilon ja 
huumorin kautta. Puheenjohtajana 
olen luonnollisesti vastuussa mones-
ta asiasta mutta jos pitäisi valita, niin 

yksi aihepiiri nousisi ylitse muiden, 
ihmisten viihtyvyys. Suurin tavoit-
teeni on ylläpitää Linkissä mukavaa 
ja kannustavaa ilmapiiriä, niin että jo-
kaisen olisi helppo tähän porukkaan 
yhtyä. Tämä tavoite vaatii kuitenkin 
apua myös jäsenistöltä. Yritän toimia 
parhaani mukaan esimerkkinä muille, 
mutta toivon, että te jokainen voitte 
kantaa kortenne kekoon ihan pienil-
lä jokapäiväisillä teoilla. Meitäkin on 
tässä järjestössä nimittäin aika kir-
java sakki. Joku on teknisempi, joku 
liikunnallisempi, joku tykkää harras-
tuksenaan kerätä postimerkkejä, kun 
taas toinen nauttii penkkiurheilusta. 
Silti kaikille riittää tilaa Linkissä niin 
nyt kuin myös tulevaisuudessa.

Lopetukset ovat aina olleet heikkou-
teni. Mielenkiinto ja kokonaisuus py-
syy tiettyyn pisteeseen asti kasassa 
mutta lopun huolellinen viimeistely 
on aina tuottanut vaikeuksia ja aja-
tukset lähtevät rönsyilemään miljoo-
naan muuhun suuntaan. Sen verran 
kuitenkin yritän vielä keskittyä, että 
saan oleellisimman tiivistettyä pa-
perille. Kiitos kaikille mukana olleille 
mahtavasta alkuvuodesta, joka an-
taa itselleni voimia tehdä tätä työtä 
vielä seuraavat yksitoista kuukautta. 
Toivottavasti sama meno ja tunnel-
ma jatkuu läpi vuoden, toinen toi-
siamme kuunnellen ja ylämäissä tar-
peen tullen työntäen.
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Juuso Koistinen
Puheenjohtaja, Linkki Jyväskylä ry
24.1.2019 Kattilassa kello 18.58

Kopo 
 Palsta
Hyvää uutta vuotta 
kaikille linkkareille 
ja Linkin mielisille! 

Olen Linkin koulutuspoliittinen vas-
taava vuodelle 2019 ja näin ollen vas-
taan kaikesta koulutuspolitiikkaan ja 
opintojen edunvalvontaan liittyvästä 
ainejärjestössämme. Kaikilla opiske-
lijoilla on oikeus laadukkaaseen ja 
tasa-arvoiseen opetukseen, ja mun 
tehtävä on huolehtia siitä, että näin 
tapahtuu. Jos mielestäsi esimerkiksi 
kurssin opetussisältö ei vastaa sen 
oppimistavoitteita, tai tenttitulosten 
arviointi myöhästyy tutkintosäännön 
mukaisesta (2 viikkoa tentin jälkeen), 
ole yhteydessä muhun! Mulle voi tul-
la juttelemaan Kattilassa tai olla yh-
teydessä sähköpostitse kopo@link-
kijkl.fi. Myös kurssi-ideoita tai muita 
ajatuksia koulutukseen liittyen voi 
lähettää tuohon meiliin.

Vuonna 2019 ajankohtaisia teemo-
ja kopomaailmassa on uuden opin-
tosuunnitelman eli OPS:in kehittä-
minen vuosille 2020-2023, sekä 
syksyllä tapahtuvat JYY:n edusta-
jistovaalit. Omaa näkemystä opin-
tosuunnitelman kehittämisen suh-
teen voi tuoda esille esimerkiksi 
kuukausittain tapahtuvilla Kopokal-
joilla, joita Linkki ja Dumppi järkkää-

vät yhdessä. Opiskelijoiden palau-
te opintosuunnitelmaa kohtaan on 
kullanarvoista, sillä opintosuunnitel-
masta päättävien henkilöiden omis-
ta opiskeluajoista on jo jonkin verran 
aikaa. Siksi opiskelijoiden tarjoamaa 
kokemusasiantuntijuutta arvoste-
taan todella paljon. 

JYY:n edustajistovaaleissa marras-
kuussa valitaan 41 edustajaa, jotka 
tekevät päätöksiä ylioppilaskuntaa 
koskevista asioista. Edustajistos-
sa istuminen on siis oiva tapa olla 
vaikuttamassa siihen, mitä omassa 
yliopistossa ja ylioppilaskunnassa 
tapahtuu. Vaikka ei itse lähtisi kam-
panjoimaan ja hakemaan itselle paik-
kaa, on tärkeää muistaa äänestää.

Emma Nevala
Kopo-vastaava
kopo@inkkijkl.fi
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Sopopalsta 

Alkanut vuosi on jälleen kerran vauhdik-
kaasti käyntiin ja niin opiskeluiden kuin 
muidenkin menojen merkeissä onkin 
tullut nähtyä paljon vanhoja tuttuja kas-
voja, mutta myös paljon uusiakin tutta-
vuuksia. Teidän kanssanne on ollut ilo 
touhuta ja toivonkin että positiivinen te-
kemisen meininki jatkuu myös vuoden 
loppuun saakka!

Tämän vuoden allekirjoittanut toimii 
sosiaalipoliittisen vastaavan eli tuttaval-
lisemmin sopon roolissa. Oppikirjamai-
sen määritelmän mukaan sopo avustaa 
oman alansa opiskelijoita asumiseen 
ja elämiseen liittyvissä kysymyksissä, 
sekä pyrkii edistämään yleistä hyvin-
vointiaan. Sopon toiminta näkyy käy-
tännön tasolle selkeimmin erilaisissa 
matalan kynnyksen alkoholittomissa 
tapahtumissa, joita järjestän kuukausit-
tain. Näitä ovat mm. Sopo-sumpit sekä 
Linkin perinteinen lautapeli-ilta. So-
po-sumpit on tapahtuma johon jäsenis-
tö saa tulla vapaasti nauttimaan tarjolla 
olevasta kahvista ja pullasta, sekä kes-
kustelemaan rennossa ilmapiirissä Lin-
kin hallituksen jäsenten ja tiedekunnan 
edustajien kanssa. Rupattelemaan voi 
tulla oli mielen päällä jotain tai ei! Minut 
tavoittaa usein omasta ainejärjestötilas-
tamme kattilasta, mutta luultavasti hie-
man varmemmin sähköpostiosoitteesta 
sopo@linkkijkl.fi. Mikäli teille tulee ide-
oita ja toiveita alkoholittomien tapah-
tumien suhteen tai tulee omaan hyvin-
vointiin ja jaksamiseen liittyviä murheita, 
ottakaa minuun yhteyttä.  

Tuntuu, että stressi on läsnä niin arjes-
sa kuin opiskelussakin. Ja se on osittain 
normaalia ja jopa välttämätöntä. Pieni 

määrä positiivista stressiä on itselleni ai-
nakin hyödyllistä ja se vauhdittaa pien-
ten opiskelutöiden loppuunsaattamis-
ta. Välillä stressiä kuitenkin on liikaa ja 
tuntuu, että arki ei rullaa eikä ajatukset 
pysy kasassa. On hyvä pysähtyä tun-
nistamaan liiallisen stressin oireita ja ke-
hitellä itselleen sopivia keinoja stressin 
hallintaan. Kannattaa myöskin muistaa 
että tiedekunnan hyvikset sekä oppilai-
tospappi, joista kuulee mainostettavan 
aina säännöllisin väliajoin ovat olemassa 
juurikin meitä opiskelijoita varten ja ovat 
helposti sekä nopeasti tavoitettavissa.

 Olen itse saanut huomata viime aikoi-
na, kuinka vaikeaa meidän onkaan vä-
lillä välillä kertoa omista huolistamme ja 
ahdistuksen aiheistamme muille ihmisil-
le. On todistettu fakta että moni opis-
kelija kokee suuria määriä stressiä ja 
opiskelijat korostuvatkin tilastoissa mie-
lenterveysongelmista kärsivien joukos-
sa. Kyky kohdata omat ja ennen kaikkea 
myöntää omat ongelmansa, mieluiten 
ennen kuin ne riistäytyvät käsistä, on 
tärkeä taito jokaisen ihmisen elämässä. 
Elämässä kannattaa olla rehellinen sekä 
ympärillä oleville ihmisille, mutta myös 
ennen kaikkea erityisesti itselleen omis-
ta tuntemuksistaan. 

”On hyvä pysähtyä tunnistamaan 
liiallisen stressin oireita”

Taavi Heinonen
Sopo-vastaava
sopo@inkkijkl.fi
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 Gin
 Tonic &

Jokainen meistä tietää varmasti sen tunteen, kun päässä alkaa soida sy-
välle takaraivoon iskostunut, pehmeän jazzahtavasti keinuva Silja Linen 
tunnussävelmä. Samalla kaukaisuudesta voi kuulla vaimean, mutta silti 
helposti tunnistettavan laulun: “TAAAAAHTOOOOOIIIISIIIIIIIN...”. Tämä 

voi johtua siitä, että naapurissa on sitsit. Todennäköisemmin mielesi tekee 
kuitenkin Gin Tonicia.

Linkin anonyymi testiryhmä testaa: G&T
Ensimmäisen sivun kuvaa: Otto Jahnukainen
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Alunperin G&T kehitettiin 1800-lu-
vun alussa Intiaan sijoitettujen 
brittisotilaiden malarialääkkeeksi. 
Tonic-veden sisältämä kiniini eh-
käisee malariaa, mutta tuonaikai-
nen tonic-vesi maistui kuitenkin 
erittäin kitkerältä sen korkean ki-
niinipitoisuuden takia. Nokkelana 
kansana tunnetut britit ratkaisivat 
tämän lisäämällä tonic-veteen gi-
niä, ja uusi klassikko oli syntynyt. 

Nykyisin tiedetään, ettei G&T lop-
pujen lopuksi tehonnut kovinkaan 
hyvin malariaan, muttei moisen 
pikkuseikan ole annettu vaikut-
taa juoman suosioon. Peruskoos-
tumukseltaan G&T on hyvin yk-
sinkertainen juoma: Jäitä, giniä, 
tonicia ja limelohko. Eri tislaamot 
kuitenkin suosittelevat toisinaan 
mitä oudoimpia lisukkeita omien 
brändiensä gineille, aina rosmarii-
nista ja karpaloista pitkiin kurkku-
siivuihin. Lisäksi etenkin aamuyön 
tunteina anniskeluravintoloista 

tilatuista G&T:ista löytyy useim-
miten limelohkon sijasta sitruuna-
siivu. Variaatioiden määrästä joh-
tuen valmistusohjeet ja suositellut 
lisukkeet on tarkistettu valmistaji-
en kotisivuilta, jotta juoma maistuu 
juuri siltä kuin on tarkoitettukin.

Huippuunsa kehitetyn asiantunte-
muksen ja tieteellisen tarkkuuden 
avulla suoritettuun testiin valikoitui 
neljä eri giniä ja yksi valmis juo-
masekoitus. Jos oma suosikkisi 
ei testiin päätynyt, johtuu se yk-
sinomaan siitä ettei testiryhmän 
hyllyistä kyseistä tislettä löytynyt. 
Suosittelemme tässä tapauksessa 
suorittamaan omia kenttäkokeita 
juoman arvioimiseksi. 

Beefeater
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&
1kpl Organic Casana Tonic
1kpl Tölkki, suljettu, alumiini

1) Avaa tölkki
2) Kaada sisältö (tölkin) 
suuhusi

Organic Casana 

Tonic

Arvio: Testin aluksi verrytellään makunysty-
röitä ja avataan tölkillinen Organic Casana 
Tonic -juomasekoitusta. Kuitin mukaan ky-
seessä olisi gin-pohjainen juoma, mutta karu 
totuus paljastui tarkemmin tölkin kylkeä tar-
kasteltaessa. Ginin ja tonicin sijaan listasta 
löytyy muun muassa hedelmäviiniä ja etyy-
li-alkoholia. Juoman maku oli kitkerän kata-
janmarjan sijaan jotain lonkeron ja siiderin 
välimaastosta. Päällimmäisenä juomasta jäi 
mieleen pettymys. Nyt ymmärrämme limuvi-
inojen vaaroista varoittelun alkoholilain uud-
istusta suunniteltaessa. 

5cl Arctic Blue Gin
10cl Tonic

1) Täytä lasi jäillä
2) Kaada gin ja tonic lasiin. 
3) Sekoita.

Arctic Blue 

Gin Tonic

Arvio: Vaikka testi-into saattoikin hieman 
pudota edellisen pohjanoteerauksen seurauk-
sena, muistuttaa suomalaista gin-osaamista 
testissä edustava Arctic Blue Gin mistä tässä 
testissä todella on kyse. Ulkonäöltään juoma 
on samea, alkumaussa on mukana vahvas-
ti kaneli, ja tuoksusta tulee mieleen aamu-
kasteinen havumetsä. Nimenomaan sillä 
hyvällä tavalla. Makuprofiilin lopussa kaneli 
antaa tilaa esiinnousevalle mustikalle ja mak-
uprofiilia voisikin kuvata supi-suomalaiseksi. 
Jos mielesi tekee nimenomaan G&T:ia on A&T 
loistava valinta, mutta  kuuman hellepäivän 
virkistykseksi suosittelemme jotain muuta. 
Varo kuitenkin kaneliröyhtäyksiä.

Arctic Blue 

Gin Tonic

5cl Bombay Sapphire Gin
10cl Tonic
Limelohko

1) Täytä lasi jäillä
2) Kaada gin lasiin ja purista 
limelohkosta mehu joukkoon
3) Lisää limelohko lasiin
4) Täytä lasi tonicilla

Bombay & 

Tonic

Arvio: Bombay & Tonic kuuluu testin keski-
kastiin. Ginin maun puuttumisen (Casanaa ei 
lasketa, ettäs tiedätte) johtuen juoma kaatuu 
kurkkuun jopa hälyttävän nopeasti. Annamme 
kokonaisuudelle arvosanaksi mukiinme-
nevän kasiplussan. Juoma ei herättänyt oikein 
mitään tunteita mihinkään suuntaan.
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T
5cl Tanqueray Gin
15cl Tonic
Limelohko

1) Täytä lasi jäillä
2) Kaada gin ja tonic lasiin. 
Sekoita
3) Koristele limelohkolla

Tanqueray & 

Tonic

Arvio: Vaikka Tanqueray & Gin sisältääkin 
50% enemmän tonicia kuin testin muut 
juoman, jää makutuntumasta kuitenkin 
päällimmäiseksi gin. Testiryhmämme ku-
vaili juomaa raikkaaksi ja mainoksi jano-
juomaksi. Malarian ehkäisy saa siis jat-
kossakin tapahtua Tanquerayn voimin. 
Suosituksemme hellepäivän varalle. 

 Rehellisesti sanottuna G&T on hommana sen 
verran simppeli, ettei siihen tarvita kuin hieman jalko-
jen ojennusta kyykyn välttämiseksi Alkon gin-hyllyllä ja 
lopputuloksen nauttii mielellään. Tässä otoksessa tes-
tiryhmää miellytti eniten Arctic Blue Gin & Tonic. Muille 
palkintosijoille jäivät Tanqueray sekä Beefeater, tässä 
järjestyksessä. Vain valmis tölkkisekoitus kannattaa jät-
tää kauppaan.

5cl Beefeater London Dry Gin
10cl Tonic
Sitruunasiivu
Appelsiinisiivu

1) Kaada gin lasiin
2) Täytä lasi puolilleen tonicilla
3) Täytä lasi jäillä
4) Lisää appelsiini- ja sitruuna-
siivut lasiin
5) Lisää loput tonicista

Beefeater & 

Tonic

Arvio: Testiryhmämme ei pääse yhtämiel-
isyyteen sitruunan käytöstä. “Se on mie-
lestäni melkoisen perverssiä, ja sitä mieltä 
sinunkin tulisi olla.” Paitsi appelsiinin kans-
sa. Silloin sitruuna toimii yllättävällä ta-
valla, kuten esimerkiksi tässä juomassa. 
Ennakko-odotuksia parempi yhdistelmä si-
trushedelmiä. Jälkimaussa gin on vahvasti 
läsnä. Häviää erittäin niukasti Tangueray & 
Tonicille.

Tanqueray

Tuomio:

Kisällinä sain vapautta ja vastuuta, jotka 
auttoivat minua kasvamaan ohjelmistoalan 
konsultiksi ja mahdollistivat kehittymiseni 
Data Analystina.

Milla, Data Analyst

Ota 
tulevaisuuden 
teknologiat 
haltuun.

Clojure

Design 
Thinking

Ohjelma opetti 
minulle paljon 
ketterästä 
kehittämisestä 
ja uusista työkaluista, 
ja samalla myös 
haastoi minut 
poistumaan 
mukavuusalueeltani.

Aleksi, 
Junior Developer

DevOps

siili.com/fi/
mestarijakisalli

Hae kisälliksi 
mestarien 
oppiin.

Mestari & Kisälli on Siilin oma palkallinen 
koulutusohjelma, jossa koulutamme 
kunnianhimoisista osaajista kovan luokan 
ammattilaisia.

Ohjelma sisältää intensiivistä koulutusta 
Siilin mestareilta sekä koulutusaikana 
tehtävän projektin, jossa pääsee 
hyödyntämään oppimiaan taitojaan ja 
kokeilemaan työtä Scrum-tiimissä.

Ohjelman jälkeen kisällit ovat valmiita 
työskentelemään kanssamme asiakas-
projekteissa ohjelmistoalan eturintamassa.

Haku 
kevään 
ohjelmaan
 

30.1.-
17.2.2019

Agile

Robot 
Framework
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Linkin
Hallitus 

2019

Hallitukselle on esitetty seuraavat kysy-
mykset:
1. Kuka olet?
2. Mitä teet hallituksessa?
3. Ruuanlaittobravuuri?
4. Mitkä kolme asiaa ottaisit mukaan autiolle 

saarelle?
5. Vuoden 2019 suurin tavoite?
6. Paras vinkki fukseille opiskeluaikaa var-

ten?

1. 23-vuotias nuori mies kotoisin Jyväskylästä ja toisen vuoden 

linkkari.

2. Puheenjohtajana vastuullani on olla ajan tasalla aika lailla kaikes-

ta sekä huolehtia, että kaikki hoituu niin kuin pitää. Edustami-

nen, talous, tapahtumissa auttaminen ja viestintä sidosryhmille 

esimerkkeinä.

3. Chicken wingsien uuniin laittaminen.

4. Haalarimerkit, neulan ja lankaa - alkanu vähän merkkejä pinou-

tumaan pöydälle.

5. Tehdä Linkistä viihtyisä ainejärjestö jokaiselle meidän jäsenelle.

6. Mieluummin työn laatu kuin määrä. Älä stressaa liikaa jos ei heti 

meinaa tajuta.

Juuso Koistinen

1. Julia Sippola, iältään 22 vuotta ja kotoisin Kuortaneelta. Opinnot 

alkoi keväällä 2017. 

2. Varapuheenjohtajana teen samaa mitä puheenjohtajakin, ja 

Juuson ollessa estyneenä toimin puheenjohtajana. Yleisapu kaikille 

sektoreille :D

3. Osaan leipoa paremmin kuin laittaa ruokaa. Dumlemuffinssit ovat 

olleet aika hyviä. 

4. Autiosaarelle ottaisin kattilan, veitsen ja GPS-paikantimen. 

5. Vuoden 2019 tavoitteet: ¯\_ツ_/¯  katsoo mitä vuosi tuo tullessaan

6. Muistakaa myös rentoutua ja ottaa aikaa itselle <3

Julia Sippola

Toimitus kävi haastattelemassa hallitusta ja 
sai mielenkiintoista dataa jokaisen henkilö-
kohtaisesta elämästä

1. 20v Jyväskylän kasvatti sekä 2.vuoden tietotekniikan opiskelija / 

linkkari

2. Yritysvastaava eli käytännössä solmin soppareita linkin ja yrityk-

sien välille, excut, välillä saadaan jtn ilmasta krääsää kattilaan 

3. Tee

4. Tom Hardy, lentokone, lentopetroli

5. Selvitä

6. Opiskelkaa © Nuutti

Anna Arikainen
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H

1.  22-vuotias tytön tyllerö Jyväskylästä ja kolmannen vuoden linkkari, 

dumppari, ynnäläinen ja pörssiläinen.

2. Hallituksessa mun pesti on projektipäällikkö eli hoidan vuosijuhlat, 

Linkin suurimman tapahtuman Jyväsmetron ja syksyllä järjestettävän 

ulkomaan excursion.

3. Oon parempi syömään kuin kokkaamaan. Laitan muut tekemään, siinä 

oon hyvä.

4. Rahaa, kolmipyörän ja jallupullon.

5. Järjestää tämän vuoden Jyväsmetrosta kaikista isoin metro ikinä!

6. Tutustukaa ihaniin ihmisiin ja lähtekää mukaan järjestötoimintaan, se 

on parasta ikinä <3

Tinja Vaskelainen

1. 24-vuotias mikkeliläislähtöinen linkkari

2. Rahastonhoitajana huolehdin yhdistyksemme taloudesta ja hoidan siihen 

liittyviä juoksevia asioita kuten laskujen maksamisen. Vuoden päätteeksi 

laadin talousarvion ja tilinpäätöksen. Tämän lisäksi pyrin auttamaan mui-

ta hallituslaisia heidän hommissaan.

3. Kasvislasagne. 

4. Purjeveneen, ruokaa ja vettä.

5. Selvittää elämän tarkoitus.

6. Etsikää tietoa myös yliopiston ulkopuolelta ja luokaa itse omat tavoit-

teenne. 

Henrik Korhonen

1. 21-vuotias jyväskyläläinen ja syksyn 2018 linkkarifuksi

2. Olen ainejärjestömme koulutuspoliittinen vastaava, eli toimin linkki-

nä (pun intended) tiedekunnan ja oppilaiden välillä. Vien tiedekun-

nalta tietoa oppilaille päin ja kerron oppilaiden palautetta kursseista 

ja muihin opintoihin liittyvistä asioista tiedekunnalle. 

3. Palak paneer

4. Aurinkosähkögeneraattorin, vedenpuhdistustabletteja ja kumive-

neen

5. Koodata oma peli muulla kuin Jypelillä

6. Jos tulee joku ongelma koulun kanssa tai omassa elämässä, yliopis-

ton kautta löytyy tukea melkein kaikkeen. Ottakaa siitä hyöty irti. 

Jos opinnot stressaa, menkää juttelemaan opintoneuvojalle. Jos 

elämä stressaa, käy hyviksen luona. Ja muistakaa opiskella!

Emma Nevala

1. liian vanha, aloitin opinnot keväällä 2016.

2. Toimin sihteerinä ja joka paikan höylänä. Tehtäviini kuuluu siis 

paljon muutakin kuin vain papereiden pyörittelyy.

3. Pitsa ja Lasagne, kumpikin alusta asti itse.

4.  Kirves, huopa ja pätkä narua.

5. Selvitä hengissä.

6.  Ottakee rennosti, mutta opiskelkaa myös! Älkää tehkö liikaa 

kerralla tai palatte loppuun.

Minna Kangaspuoskari
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1. 20-vuotias Siilinjärven ihme. Opinnot aloitin keväällä 2018 eli 

toinen vuosi pyörähti just käyntiin.

2. Fuksivastaavana otan innolla uudet ihanat fuksit Linkin toimin-

taan mukaan ja jeesailen kaikessa opintojen alkuun liittyvässä.

3. Täydellisesti keitetty kananmuna. #EmiliaVarosenoppipoika

4. Maissia, aurinkorasvaa ja taskumatti

5. Tavoitteena olla vähintään yhtä cool kuin viime vuonna

6. Vaikka opinnot saattaa vähän ressailla niin ottakaa omaa aikaa 

ja tehkää asioita mistä itse tykkäätte. Osallistukaa. Tää opiskelu 

on kuitenkin niin paljon enemmän kuin opintopisteitä. 

1. 19-vuotias Jyväskylästä. Opinnot tuli aloitettua Syksyllä 2018 eli 

vielä llinkkarifuksi.

2. Tapahtumavastaavana toimin eli vastuuna on tapahtumien jär-

jestäminen ja niiden onnistuminen. 

3. Hieman palanut pakastepizza.

4. Alkoholia, ruokaa ja joku laiva olis jees.

5. Onnistua elämässä.

6. Ei kannata ottaa turhaa ylimääräistä stressiä opinnoista. Tentit-

kin ovat vähän niin kuin junat. Jos epäonnistuu, jossain vaihees-

sa tulee uusi. Ennemmin tai myöhemmin. 

Einar Rautjärvi,

Sinna Pirinen

1. Emilia Varonen 22-vuotias toisen vuoden linkkari, hyvin pienen paikan kas-

vatti. Sanotaan nyt vaikka että kotoisin noin Oulun seudulta. 

2. Yritysvastaavana huolehdin Linkin yritysyhteistyöstä, joka näkyy jäsenistölle 

parhaiten ehkä excuina, linkkitarraetuina ja DuunITeina. 

3. Ei ole yhtä. Tykkään haastaa kokkaustaitojani ja sen seurauksena tuskailen 

usein valtavien tiskivuorten kanssa. Toisinaan ei taas jaksa tehdä mitään ja 

nuudelit pelastaa päivän. 

4. Jääteetä ja hyvän kirjan koska lukuprojektit on viime aikoina jääny roikku-

maan. Lisäksi ottaisin mukaan Sinnan ihan vaan sen huumoriarvon takia ja 

koska se ottais mukaan taskumatin. 

5. Saada haalittua kasaan hyvä yritysjaostoporukka, jonka kanssa olis mukava 

tehdä koko vuosi hommia ja kehittää Linkin yritystoimintaa. 

6. Älkää jääkö yksin ongelmien kanssa. Jos opinnot stressaa niin on hyvä 

muistaa, että ympärillä on muitakin samassa tilanteessa. Eli tukea saa ja esi-

merkiksi jokaiselta hallituslaiselta voi sitä tulla pyytämään. Muistakaa varata 

aikaa myös elämälle opintojen ulkopuolella. 

Emilia Varonen
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1. 20-vuotias ja kotoisin Rautalammilta. Aloitin opinnot syksyllä 2017.

2. Tapahtumavastaavana vastuullani ovat pääsääntöisesti tapahtu-

mat. Ennen tapahtumaa huolehdin käytännön asiat kuntoon kuten 

ruuan toimitus ja itse tapahtuma-aikaan pyörin paikan päällä ja 

varmistan, että kaikki onnistuu.

3. Makaroni-jauheliha sekoitus (mösperi)

4. Vesitaso, lentäjä ja satelliittipuhelin

5. Selviytyä

6. Välillä voi myös opiskella

Joonas Rautiainen

Jyrki Kokkola

1. 22-vuotias Jämsästä(sieltä missä on Himos, jos ei muuten sano 

mitään!) lähtöisin oleva toisen vuoden tietotekniikan opiskelija.

2. Toimin sosiaalipoliittisena vastaavana eli sopona, vastaan siis 

oman alan opiskelijoiden hyvinvoinnista ja edunvalvonnasta. Jär-

jestän kuukausittain sopo-sumppeja sekä linkin lautapelejä.

3. Munakas ehdottomasti, koska siihen voi pistää melkein mitä vain 

köyhän opiskelijan jääkaapin perukoilta sattuu löytymäänkään.

4. Päätalon romaanin, jallua ja pätkän köyttä.

5. Saada omia opintoja edistettyä.

6. Täällä ottaa monista asioista itselleen välillä vähän turhankin paljon 

stressiä. Näin jälkiviisaana voinkin ehkä sanoa että harva asia on 

oikeasti niin haudanvakava kuin miltä se saattaa aluksi vaikuttaa. 

Kannattaa ottaa sopivan lunkisti ja nauttia opiskelijaelämästä täy-

sin rinnoin.

Taavi Heinonen

1. juhlin ensimmäistä varttivuosisaataani viime vuonna, samoihin ai-

koihin kun aloitin opiskelut täällä (eli syksyllä 2018). En osaa py-

syä aloillani liian pitkään, mutta sanotaan niin että alkutaival alkoi 

Lappeenrannasta.

2. Pidän huolta että tämä lehti päätyy teidän käsiinne niin, ja toimin 

Linkin sähköpostilistojen portinvartijana, ja yleisesti olen mukana 

kaikkeen viestintään liittyvään.

3. Venäläinen perunasalaatti. Kaupoista ostettava einesversio on 

rikos perunaa kohtaan.

4. En mitään, vaan hyväksyisin uuden paikkani ruokaketjussa pri-

mitiivisenä metsästäjä-keräilijänä. Tai ehkä jonkun keihään voisi 

ottaa, lähetyssaarnaajien varalta.

5. Olla päätymättä autiolle saarelle.

6. Tehkää ne demot alkuviikosta. Niiden sunnuntaisten stressipiik-

kien poisto viikkojärjestyksestä kohottaa elämänlaatua aika tun-

tuvasti.
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ja änärimatsien häirinnän ehkäisemiseksi (pe-
rusteellisten testien mukaan epäonnistuimme 
jälkimmäisessä). Myös keittiö ja kahvikuppijär-
jestely koki muutoksia, ja nyt tietokoneilta on 
helpompi osallistua keskusteluun ja kysyä neu-
voa myös sohvasektorilta.

Mutta älä anna näiden suurien muutosten 
pelästyttää sinua: Kattilassa voit yhä nauttia 
kahvia, pelata änäriä, tarkistaa Linkin tapah-
tumakalenterin ja Pieton ruokalistan, käyttää 
tietokoneita, (yrittää) tehdä koulutehtäviä, 
ihmetellä tilan nimen alkuperää ja mystisesti 
venyttää viiden minuutin kahvitauon kahden 
tunnin juttutuokioksi. Joten, tervetuloa takaisin 
vanhaan kunnon uuteen rakkaaseen Kattilaan!

Kattila 
3.0 Mikä ihmeen Kattila? Kattila ei ole pannu, vaan Linkin ainejärjes-

tötila, mikä löytyy Agoran toisesta kerroksesta, noin Piato-ravin-
tolan yläpuolelta, huoneesta Ag C233.2 Tila on tarkoitettu kaikille 
Linkin jäsenille (myös muiden ainejärjestöjen jäsenet ovat terve-
tulleita vierailemaan) paikaksi tulla viettämään aikaa rennossa 
ilmapiirissä.

”älä anna näiden suurien muutosten peläs-
tyttää sinua

Kattila uudistui jälleen kerran! Hallitus sai 
hankittua Agoralta varastotilan, mikä tar-
koitti mahdollisuutta viimeinkin parempaa 
paikkaa säilyttää erinäisistä tapahtumista 
ja hankinnoista kertynyttä (enemmän tai 
vähemmän tarpeellista) tavaraa. Uuden ko-
tinsa sieltä löysivät nurkissa lojuneet RGB 
valot, kytkemättömät kaiuttimet ja aina 
kaukaisesta kesästä muistuttava grilli.

Tilaa tyhjentäessä työryhmälle tosin alkoi 
syntyä toivekkaita ideoita: nyt kun alkoi 
löytyä tilaakin, eikö sitä voisi käyttää vähän 
paremmin? Inspiraatiota haettiin mm. Noin 
jokaikisestä remontti- ja sisustusohjelmas-
sa esiintyvästä ideasta purkaa väliseinä 
keittiön ja olohuoneen välillä, ja täten luo-
da avoin konsepti! (tämä vitsi on varastettu 
South Parkista)

Samalla huomattiin, että myös sohvien 
asettelua voisi parantaa, pääideassa pa-
remman keskusteluympäristön luomiseksi, 

Cheers to a 
meaningful 
career
We create meaningful interactions 
between organizations and people in the 
digital world. Come and create meaningful 
interactions with us - apply for our 
summer job positions as a Junior 
Software Developer by 20.2.

careers.giosg.com
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Ihan jo uuden vuoden vuoksi, päätimme haastatella tällä kertaa fukseja 
ainaisten vanhojen partaoletettujen ja tiedekunnan edustajien sijaan. 

Tasa-arvon ja journalistisen vapauden vuoksi suoritimme haastattelun 
nimettömänä, ja päästimme ääneen sekä nyt keväällä että viime syksynä 
opiskelunsa aloittaneita. Osa haastatteluista myös suoritettiin verrattain 

humalassa.

Fuksihaastattelu

1. Miksi tietotekniikka?

N: Koska raha

H: Vanhassa opinnossa tuli opiskeltua kauppista ja 
tietotekniikkaa sekasin, minkä jälkeen sitten tietotekniikka 
alko kiinnostamaan työelämässä enemmän, joten halusin 
sitten lähteä syventämään sen osaamista.

N: Oikeestaan vähän sama mullakin, että aiemmassa 
oppilaitoksessa, eli se aikasempi kokemus vaikutti aika 
paljon. Ja se raha, ja luovuus!

T: Uteliaisuus ja mielenkiinto asiaan.

R:  Oli suhteellisen helppo päästä opiskelemaan, 
ja Jyväskylä on tällaselle pohjosen lapselle ihan 
sellanen ihmisen kokonen kaupunki, että ei 
aiheuta suurta paniikkia kävellä kadulla.

H: Mä en oikeestaan ees tienny että 
Jyväskylässä opetetaan tietotekniikkaa ennenku 
mä hain tänne. Mutta oikeestaan varmaan 
aikasempi harrastuneisuus vaikutti isosti, ku 
ollu pienestä saakka tietokoneiden kanssa 
tekemisissä.

R: Eipä oo paljoo sanottavaa, muuta ku että tää 
oli ainoot paikka mihin pääs sisään. Sori, ei oo 
parempaa tähän.

E: Mä voisin lähtee tästä haastattelusta…

2. Miksi Jyväskylä? H: En päässy pois täältä.

R:  Kuka haluis jäädä Jyväskylään.

E: No on täällä sentään ihan kaunis luonto… Voitko 
keksii tähän jotkut toiset kysymykset ettei tää näytä näin 
pahalta?

R: Liityy ihan edelliseen vastaukseen, että suht 
helppo päästä sisään opiskelemaan, ja mitä tähän 
vois poliittisesti korrektia sanoa noh, tuota… 
suhteellisen helppo päästä sisään. Ja luonto on 
suhteellisen lähellä!

T: Komppaan edellistä, ja kaveri joka opiskelee täällä 
oli kehunut paikkaa.

H: Koska Jyväskylä ei ole Lahti. Ja sitten tänne oli sopivasti 
tammikuussa haku, ja Jyväskylällä on vielä tosi hyvä maine 
opiskelupaikkana, ja koska en suuremmin perusta isommista 
kaupungeista, tää sattu aika hyvin tähän saumaan.

N: Vähän sama, halusin pois kotipaikkakunnalta, ja kuullu just 
kuullu tosi paljo positiivista tästä paikasta, et on suhteellisen 
rauhallinen paikka, mutta tekemistä myös halutessa riittää.
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?3. Onko opiskelu vastan-
nut odotuksiasi, vai onko 
tullut vastaan (positiivisia) 
yllätyksiä?

H: No positiivisista kokemuksista ainakin se, että kuin helposti täällä ryhmääntyy ihmisten kanssa, ja et 
miten hyvin löyty uusii tuttavuuksia, ku se oli itelle vähän se ehkä eniten jännittävä homma. Just sen 
takia ku yliopisto-opiskelulla on just sellanen yksityisen puurtajan maine. Ainejärjestöpuoli erityisesti on 
ollu loistavasti siinä mukana edistämässä.

N:  Ehkä vähän yllätyksenä tuli se, että opiskelu yleisesti on vähän haastavampaa ku mitä tuli ajateltua. 
Pitää nähä vähän enemmän duunia ku oletti, että ihan joka päivä ei voi lähtee tapahtumiin mukaan, vaan 
pitää jopa nähdä vaivaa niiden opintopisteiden eteen.

H: Joo, toi on totta, että jokainen pinna on aika työläs ansaita.

R: Siis toimintahan, ja varsinkin ainejärjestön toiminta, on vastannut TÄYSIN 
odotuksia, ja siis aivan uskomatonta! Ja se joka tätä sattuu lukemaan, suosittelen 
osallistumaan joka ikiseen fuksitapahtumaan, ja tekemään sinunkaupat jokaisen 
kanssa kenen kanssa satut olemaan tekemisissä!

T: On vastannut odotuksia, ja erityisesti täytyy sanoa että Jodelia ei näköjään 
kannata lukea, koska siellä oleva setti ei vaan pidä paikkaansa.

H: Aikalailla vastannut, ni ihan jees.

R: Ei oikeastaan ees ollut mitään oletuksia, että 
pelkästään positiivisia yllätyksiä.

E: Positiivinen yllätys on ollut ainakin se, että 
ohjelmointi on helpompaa ku mitä luulin!

4. Pizzapoliittinen kysymys: 
Ananas pizzassa?

H: Kyllä se musta kuuluu, ja jos 
ihan tilastojen valossa miettii 
niin kyllä Suomalaiset aika paljon 
siitä ananaksesta pizzassa tuntuu 
nauttivan.

N: Kyllä se vaan kuuluu, maku 
kumminkin on ihan hyvä.

R: Ananas kuuluu pizzaan, koska 
ananas ja feta kuuluu kanssa. 
Suosittelen jokaiselle tätä 
kombinaatiota.

T: Samaa mieltä, mutta ihan sillä 
perusteella että Hawai on se 
paras pizza.

H: Ei helvetissä. Ananas ei kuulu 
pizzaan, se on joku kanadalaisten 
hullu keksintö.

R: En kyllä yleensä nauti, mutta 
darrassa toimii kun saa sillon 
sentään jotakin nestettä alas 
kehoon.

E:  Mitä enemmän ananasta, sen 
parempi.
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Mitkä ihmeen 
vuosijuhlat?

Olitpa sitten juuri aloittanut fuksi tai melkein valmistumas-
sa oleva konkari, on jokaisen nyt viimeistään aika tutustua 

Linkin vuosijuhlaperinteisiin kuin -käytänteisiinkin.

Kirjoittaja: Tinja Vaskelainen Kuvaaja: Niko Brandon

Linkin vuosijuhlat 2019 lähestyvät. Vuosi-
juhlat ovat rakkaan ainejärjestömme ar-
vokkain juhla, jossa Linkkiä juhlistamaan 
kokoontuvat niin nykyiset kuin opiske-
lunsa jo päättäneet linkkarit sekä yhteis-
työjärjestöt ja muut yhteistyökumppanit. 
Linkin vuosijuhlille osallistuu vuosittain yli 
sata ihmistä. Vuosijuhliaan Linkki juhlii joka 
vuosi, kuitenkin niin, että kaikista suurim-
mat juhlat järjestetään viiden vuoden vä-
lein. Linkin vuosijuhlia on viime vuosina jär-
jestetty eri paikoissa mm. hotelli Albassa 
ja ravintola Passionissa sekä tänä vuonna 
Sokos Hotel Alexandrassa. 

Linkin vuosijuhlat koostuvat yleensä vuo-
sijuhlaviikosta, vuosijuhlien cocktail-tilai-
suudesta, iltajuhlasta ja seuraavan aamun 
silliaamiaisesta eli silliksestä. Varsinaiset 
vuosijuhlat koostuvat siis sekä cocktailis-
ta että iltajuhlasta, joista cocktail-tilaisuus 
on suunnattu kutsuvieraille. Cocktail-ti-
laisuudessa kutsuvieraat voivat esittää 
tervehdyksensä yhdistyksen istuvalle 

”Juhlallisuudet huipentava 
päätapahtuma on varsinainen 
iltajuhla

hallitukselle. Kutsuvieraat koostuvat pää-
sääntöisesti kunniajäsenistä, entisistä pu-
heenjohtajista, juhlassa palkittavista hen-
kilöistä, muiden ainejärjestöjen edustajista 
ja yhteistyöyritysten edustajista.

Cocktail-tilaisuudessa annetaan tervehdyk-
siä nykyiselle hallitukselle, kuvassa viime 
vuoden dumpin pj ja vpj Sakari Järvenpää 
(oik.) ja Lassi Tukiainen, seremoniamestarit 
Sara Afflekt-Lazar ja Nico Foxell sekä linkin 
2018 pj Otto Jahnukainen. 

 Viime vuoden 
hallitus 2018 
Linkin 12-vuotis 
vuosijuhlilla.
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Juhlallisuudet huipentava päätapahtuma 
on varsinainen iltajuhla, johon osallistuvat 
kutsuvieraiden lisäksi Linkin jäsenistö ja 
heidän avecinsa. Iltajuhla alkaa perintei-
sesti Suomen lipun vastaanottamisella ja 
Finlandia-hymnin laulamisella. Tämän jäl-
keen alkaa varsinainen iltajuhla. Usein heti 
juhlan alussa hallituksen istuva puheen-
johtaja saapuu pitämään tervehdyksensä, 
jonka jälkeen ääneen pääsevät mahdolli-
set yhteistyökumppanit. Pian yhteistyö-
kumppaneiden puheiden jälkeen pöytiin 
tarjoillaan alkuruoka. Usein alkuruuan jäl-
keen on ensimmäisen konferenssitauon 
aika, jolloin juhlavieraat voivat suunnata 
esimerkiksi hakemaan lisää juotavaa tai 
seurustelemaan muiden juhlavieraiden 
kanssa.

Konferenssitauon jälkeen juhla jatkuu 
usein juhlapuheella, jonka esittää joku 
kutsuvieras. Juhlapuhe on usein pisin 
puheista, ja siinä muistellaan yleensä jär-
jestön vuosien varrella kulkemaa taivalta. 
Juhlapuheen loputtua on pääruuan aika. 
Pääruuan jälkeen vuorossa ovat vielä pal-
kitsemiset ja puheet miehelle ja naiselle, 
joiden jälkeen virallinen juhlatilaisuus päät-
tyy lipun poistuttua tilasta. Tämän jälkeen 
juhlaa jatketaan rennommilla lauluilla aina 
jatkoille siirtymiseen asti. 

Vuosijuhlien jälkeisenä aamuna juhlavie-
raat kokoontuvat perinteisellä sillikselle 
rentoutumaan ja syömään hyvin. Linkin 
sillis järjestetään yleensä paikassa, jossa 
on mahdollista rentoutua sanoen ja pal-
juillen. Linkin sillis on usein rauhallisempi 
kuin esimerkiksi useiden kauppatieteiden 
opiskelijoiden sillikset. Sillis onkin Linkil-
lä tarkoitettu enemmän rentoutumiseen 
kuin varsinaiseen juhlimiseen, joskin myös 
sillikselle on hyvä varata kurkun kostuket-
ta, jottei jano pääse yllättämään väsynyt-
tä juhlijaa.   

TOP

1. Ole ajoissa. (Et halua olla se 
mattimyöhänen, joka ei arvosta juhlan 
arvokkuutta.)

2. Käyttäydy arvokkaasti, muut 
huomioon ottaen. (Miehen pöytäavec 
on oikealla puolella, muista siis olla 
koko illan herrasmies.)

3. Kunnioita seremoniamestareita ja 
muiden puheita. (Kukaan ei tykkää, 
kun hienojen puheiden päälle 
puhutaan, joten suu suppuun!)

4. Vuosijuhlat eivät ole sitsit. (Vaikka 
vuosijuhlilla lauletaan ja juodaan, 
eivät vuosijuhlat ole mikään tavallinen 
pöytäjuhla vaan arvokas tilaisuus, 
muista tämä.)

5. Ennen kaikkea pidä hauskaa ja 
nauti juhlista! (Jokainen tietää 
omat rajansa, muista säilyttää järki 
päässä.)

T
O
P 
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Vuosijuhlia tukemassa:
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