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Syksyn sävel

Pääkirjoitus

Kesähelteet vaihtuvat sadepilviin, huomioliiveihin sonnustautuneet vaahtosammuttimet marssivat määrätietoisesti
kohti koulujaan ja kalenterin tyhjä tila alkaa täyttyä epämääräisistä merkinnöistä. Juhannusta seurannut paha olo
ja loputtomilta tuntuneet työvuorot heikosti nukutun yön
jälkeen ovat enää huonoja muistoja menneisyydessä ja on
aika suunnata katseet tulevaan syksyyn.
Syksy on ajanjakso, joka jakaa mielipiteitä voimakkaasti.
Jotkut masentuvat kasvavaan pimeyteen ja syyssateisiin,
kun taas toiset ylistävät sen kauneutta ja rauhallisuutta.
Niin tai näin, kukaan ei siltä pääse välttymään, joten ainakin
itse yritän nähdä tilanteen enemmän mahdollisuutena kuin
uhkana. Oma syksyni koostuu tutoroinnista, sivuaineopinnoista ja ainejärjestötoiminnasta. Kiireeltä ei varmasti kukaan pääse välttymään mutta paineen alla ne timantitkin
syntyvät.
Tietynlaisena kokemusasiantuntijana voin vannoa, että
vaikka kuinka toteuttaisit jokaisen kliseen ”ajoissa aloittamisesta” tai ”huolellisesta suunnittelusta” niin joku asia
menee perseelleen. Ei ole kuitenkaan syytä itkeä itsellensä
jokea jonka pohjaan vajota. Ota armollisempi asenne itseäsi kohtaan, anna itsellesi lupa torkuttaa sitä herätyskelloa
ja anna itsellesi lupa tuntea ylpeyttä, kun jaksoit ihan paikan päälle saapua iltapäiväluentoa kuuntelemaan. Välillä ei
vaan pysty parempaan.
Tätä hetkeä voi ajatella myös uuden alkuna. Joskus uudenvuodenlupaukset unohtuvat kaiken kiireen keskellä,
kesäkuntoon ei ihan kerennyt eivätkä uudet harrastukset
koskaan liikahtaneet ajatuksentasolta käytäntöön. Kukaan
ei pakota odottamaan seuraavaan vuoteen. Luvassa on
muutenkin vilskettä ja vilinää, niin yhden kokkauskurssin
tai lavatanssit luulisi taittavan samoilla liike-energioilla.
Nyt kun motivaatiopuheet on pidetty, on aika toivottaa
onnea ja menestystä tulevaan syksyyn ja sen tuomiin sivujuoniin!

Juuso Koistinen
A hrefin päätoimittaja ja tiedottaja 2018
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Puheenjohta jan
terveiset
On aika uusien aloittaa ja vanhojen palata.
Syksyyn kuuluu paljon iloa, kaihoa, innokkuutta, odotuksia, pettymyksiä ja jopa pelkoa. Uusilla alkaa opettelu yliopistomaailman saloihin ja vanhoilla uudet kurssit joita
on joskus kokeiltu ja nyt niistä olisi pakko
päästä läpi. Syksy on tunteiden aikaa. Kesällä on rentouduttu ja vietetty oloja kuka
missäkin. Syksyllä kaikki palaavat yhteen,
yhteisiä kursseja, uusia ystävyyssuhteita,
suhteita, uusia ja vanhoja ainejärjestö tuttuja. Syksy on myös mahdollisuuksia täynnä. Mieti sitä kuin tyhjää aukeamaa. Kaikki
on mahdollista kunhan suunnittelee suunnitelmat itseään kuunnellen ja burn out ei
iske heti lokakuussa.
Itse olen kesäihminen, mutta syksy on tärkeä itselleni. Uusia ihmisiä, pihalla on mahtavia oranssin ja keltaisen sävyjä, paljon
tapahtumaa, voi aloittaa uusia harrastuksia. Olit sitten uusi fuksi tai vanha konkari yliopistolla, toivon että seuraava vuosi
tulee olemaan elämäsi yksi kohokohdista.
Me ainejärjestönä tarjoamme paljon kokemuksia ja toimintaa johon voit osallistua ja
tutustua monenlaisiin ihmisiin ja kokea uutta. Tiedän itsekkin että välillä on hankala
lähteä kotoa mukavuusalueelta, mutta se
kannattaa. Yliopisto on aikaa jolloin pystyy
helposti keräämään tuttuja ystäviä ympärille. Aloita vaikka minusta. Voin jopa aloittaa keskustelun tässä ja voit tulla jatkamaa
koska vain: “Hei! Kuinka menee?”.
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otto.jahnukainen
@ojahnukainen
@ojahnu

Otto Jahnukainen
Puheenjohtaja, Linkki Jyväskylä ry
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Pelosta porukkaan
Kirjoittaja: Emilia Varonen

Sydämeni hakkasi ja sen lyönnit tuntuivat tihentyvän askel askeleelta. Naurahdin kun
näin Agoran viimein edessäni. Muutama kuukausi aiemmin olin pöljänä kiertänyt ympäri
matikan rakennuksia etsiessäni epätoivoisesti Agoran pääovea, jotta pääsisin osallistumaan tietotekniikan pääsykokeeseen. Lopulta löysin perille, kun seurasin itseäni paljon
fiksumman näköistä nuorta miestä läppärilaukkuineen. Olin ollut varma, ettei koe voisi
mennä hyvin, kun aamu oli alkanut niin huonosti. Silti minä nyt seisoin siinä. Uutena korkeakouluopiskelijana valmiina kohtaamaan
päivän, joka samalla hirvitti ja innosti minua
suunnilleen yhtä paljon: ensimmäinen päiväni
yliopistossa.
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Löysin tieni isoon luentosaliin, joissa meille pidettiin jonkinlainen alkuinfo. Muistan alkuinfosta kaksi asiaa: sieltä sai kahvia ja join
sitä liikaa. Alkuinfon jälkeen siirryimme mikroluokkiin omien pienryhmiemme kanssa.
Skannailin omaa pienryhmääni ja mietin, olisiko porukassa ketään helppoa uhria, johon
voisin yrittää tutustua. Löysinkin ensimmäisen kohteeni, kun mikroluokassa piti valita
itselleen istumapaikka. Istuin tummahiuksisen
tytön viereen, joka jo määrätietoisesti naputteli edessään olevalle koneelle yliopiston
käyttäjätunnustaan. Hän oli Anna Arikainen ja
toisin kuin minä hän oli jo ennen ensimmäistä päivää ilmoittautunut osalle kursseista.
Ajattelin valinneeni hyvän paikan, kun Anna
neuvoi minua kursseille ilmoittautumisessa.
Ajattelin samaa, kun myöhemmin samana
päivänä menimme syömään yhdessä. Ajat-

telen sitä nytkin, kun kirjoitan tätä tekstiä, sillä
olemme viettäneet suuren osan tätä päivää yhdessä juonien syksyn ohjelmaa fuksien päiden
menoksi.
En usko, että olisin selvinnyt yliopiston aloituksesta yhtä hyvin ilman Annaa. Kun minä en tiennyt missä luento pidettiin, Anna tiesi. Kun epäröin, miten aloittaa keskustelu uuden ihmisen
kanssa, Anna ei epäröinyt. Ja, kun hermoilin,
etten ymmärtänyt jotain uutta asiaa, Anna ei
hermoillut vaan auttoi minua. Voisin kertoa tuhat ja yksi tarinaa siitä, miten Anna auttoi minua
fuksikeväänäni, mutta ne täytynee kirjoittaa
joskus johonkin toiseen julkaisuun ja tyytyä nyt
vain kiittämään häntä huikeasta keväästä. Anna
oli minulle rikostoveri, jonka kaltaisen toivoisin
jokaisen ihmisen löytävän. Hänen kanssaan valloitimme Kattilan ja kolusimme läpi kaikki opis-

“...verkostoitumisesta,
sillä niin tärkeää se vain
on.“
kelijatapahtumat, joihin vain kuntomme riitti.
Kevään aikana meidän duomme kasvoi ja nyt
huomaan saaneeni ympärilleni porukan aivan
loistavia ihmisiä, joiden kanssa olen voinut jakaa kaikki lyhyen yliopistourani ylä- ja alamäet.
Koko kevään tutorit hokivat meille verkostoitumisesta ja sen tärkeydestä – siihen pisteeseen
saakka, että jo sanan verkostoituminen kuulemi-

nen alkoi naurattaa korniudessaan. Tiedän kuitenkin nyt, että tulen hokemaan fukseille koko
syksyn sitä samaa mantraa verkostoitumisesta,
sillä niin tärkeää se vain on. Uusiin ihmisiin tutustuminen ei ole enää yhtä helppoa kuin se oli
lapsena. Ketään ei tulla kotoaan hakemaan yliopiston leikkikentille, vaan tutustuminen vaatii
omaa aktiivisuutta osallistua tapahtumiin sekä
kykyä olla läsnä ja aloitteellinen. Voin kuitenkin
luvata, että se työ palkitaan, sillä nyt jokaisella
fuksilla on tilaisuus päästä tutustumaan ihmisiin,
jotka ovat syystä tai toisesta valinneet saman
polun kuin he itse ja se yhdistää. Oli tietotekniikka sitten ollut ykkösvalintasi tai ei meiltä voit
varmasti löytää samanhenkisiä ihmisiä. Älä siis
jää yksin fuksi vaan tee näistä elämäsi parhaat
vuodet. Juuri nyt edessäsi on tilaisuus tutustua
ihmisiin, joiden seasta voit löytää tulevaisuuden
työkavereita, hyviä ystäviä ja kenties vaikka
elämäsi rakkauden. Tiedän kokemuksesta, että
kaikki yliopiston haasteet aina haalarimerkkien
ompelusta ohjelmoinnin kiemuroihin taittuvat
helpommin, kun ympärillä on ihmisiä, jotka painivat samojen ongelmien kanssa.

Sanonta koskaan ei ole liian myöhäistä on ehkä
kulutetuin aforismi, jonka tiedän mutta se ei tee
siitä yhtään vähempää totta. Syksy avaa meille kaikille mahdollisuuden muuttaa kurssiamme.
Otetaan siis kaikki fuksit avosylin vastaan ja toivotetaan porukkaan tervetulleiksi myös kaikki
ne opiskelijat, jotka eivät vielä aiemmin ole löytäneet meiltä omaa paikkaansa. Muistan itse, miten paljon jännitin ensimmäistä päivääni ja uusiin
ihmisiin tutustumista. Omalta mukavuusalueelta
poistuminen oli kuitenkin paras valinta, mitä olen
tehnyt aikoihin. Joten, vaikka sydämesi tuntuisi
hyppäävän irti rinnastasi, kun kävelet tuntemattomia ihmisiä kohti, tee se silti. Haasta itsesi löytämään uusia ystäviä ja puolen vuoden kuluttua
saatat löytää itsesi yhtä onnellisesta asemasta,
missä minä olen juuri nyt –kirjoittamassa imelää
ilosanomaa ystävyyden tärkeydestä, sillä siitä
valaistuneena en haluaisi nähdä kenenkään jäävän yksin, kun yhdessä on vain niin paljon mukavampaa.
Emilia Varonen
pöytälaatikkorunoilija
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Sopopalsta
Syksy saapuu Heipä hei uudet fuksit ja
fuksinmieliset!

Sopo on varmasti monelle entuudestaan tuntematon käsite. Niin oli
myös minulle kun aloitin pestissäni
tämän vuoden tammikuussa. Yritän
seuraavaksi avata hieman mikä on
sopo ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Sopo tulee sanasta sosiaalipoliittinen mikä ei vielä välttämättä
sano kenellekään yhtään mitään.
Joillekin voi tulla yllätyksenä että
opiskeluun kuuluu muutakin kuin
vain pelkkä koodaaminen. Sopon
tehtävät rajoittuvat juuri opiskelun
ulkopuolisiin ongelmiin kuten hyvinvointiin, tasa-arvoon, asumiseen ja
toimeentuloon.
Esimerkki: Jos Linkin tapahtumassa joku ahdistelee tai kiusaa
sinua niin asiasta voi tulla kertomaan minulle. Asiat käsitellään
aina luottamuksellisesti. Jos en
osaa itse auttaa tarvitsemallasi tavalla niin autan sinua löytämään oikeat väylät joiden kautta
saada oikeanlaista apua. Autan
siis parhaani mukaan.
Miten sopo näkyy ainejärjestön
arjessa? Sopoiluni ei suinkaan tapahdu jossain pimeän verhon takana vaan olen järjestänyt kuluneen
vuoden aikana parit sopo-sumpit.
Tänäkin syksynä järjestän näitä
leppoisia kahvittelu hetkiä ja niistä
ensimmäinen on suunnattu lähinnä
fukseille. Tilaisuus on kuten sanoin
rento kahvitteluhetki, jossa on mahdollisuus kysyä neuvoja esimerkiksi
omien opintojensa suhteen tai puhua niitä näitä avoimessa ilmapiirissä. Pyrin hankkimaan ensimmäisille
sumpeille tiedekunnan edustajan
joka osaa vastata mahdollisiin mieltä
askarruttaviin kysymyksiin paremmin kuin minä. Olen myös kuluneen
vuoden aikana ottanut vetovastuun
lautapeli-illoista joita pyrin järjestä-
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mään kerran kuukaudessa. Luultavimmin syksyllä tulee olemaan noin
3-4 lautapeli iltaa riippuen omasta
aikataulustani. Seuraava lautapeli-ilta on fukseille suunnattu, mutta
sinne on myös vanhemmilla opiskelijoilla mahdollisuus tulla mukaan.
Lautapeli-illat ovat yksi tapa jolla
Linkki pyrkii järjestämään myös alkoholittomia tapahtumia. Ei pidä
siis säikähtää että kaikki opiskelija
tapahtumamme olisivat ryyppäystapahtumia. Jos totta puhutaan niin
yksikään järjestämämme tapahtuma ei vaadi että osallistujien täytyisi
juoda alkoholia. Myös sitsit mukaan
lukien. Toivonkin sydämeni pohjasta että tulette viihtymään ainejärjestössämme tulevat vuodet.
Syksy on täynnä myös muitakin
kuin meidän, Linkin, järjestämiä tapahtumia ja yksi niistä on muun
muassa
mielenterveysseminaari
10.10..Tapahtumaa ovat ideoimassa
ja koostmassa monet eri ainejärjestöt joten kaikki ovat tervetulleita
osallistumaan. Infoan tapahtumasta
lisää lähempänä lokakuuta.
Jos mieltäsi askarruttaa jokin asia,
minulle voi lähettää sähköpostia.
Se on paras tapa saada minut kiinni. Hyvinvointiin liittyviä vinkkejä ja
linkkejä löytyy tietenkin ainejärjestömme nettisivuilta joita suosittelen
tsekkaamaan.

Terveisin,
Minna Kangaspuoskari
Sopo- ja fuksivastaava
sopo@linkkijkl.fi
+358 40 746 3064

Moro! Syyssateiden lähestyessä ja
kesähelteiden hellittäessä on aika alkaa uskoa siihen tosi asiaan, että uusi
lukuvuosi on jo alkamaisillaan. Tosin
onhan tämä jo ollut melkoinen kesä,
tukalan kuumien hellepäivien, lämpöisten öiden ja muutamien kovien
ukkoskuurojen sekä rankkasateiden
saattelemana.
Näin kopon roolissa haluaisin toivottaa kaikki uudet ja vanhat linkkarit oikein lämpimästi tervetulleiksi takaisin
opintojen ja opiskelijaelämän pariin.
Muutoksen tuulet puhaltavat tänä
lukuvuonna yliopistolla, mikä näkyy
opiskelijalle luultavasti selkeimmin
vähittäisessä siirtymisessä vanhasta opintojärjestelmästämme korpista
uuteen Sisu-järjestelmään sekä uuden koulutussuunnittelijamme Jaana Markkasen astumisessa Ilona Lapinkiven tilalle. Yliopiston käytävät
täyttävät myös uudet fuksit. Uusia
opiskelijoita allekirjoittanut tuleekin
tapaamaan runsain määrin tutor-toiminnan merkeissä, opettaessamme
heitä talon tavoille muiden tutoreiden
kanssa.
Koulutuspoliittisen vastaavan eli Kopon tehtäväkenttään kuuluu oman
aineen opiskelijoiden opinto- ja koulutusasioiden edunvalvonta ja edistäminen. Kopo edustaa opiskelijoita
tiedekunnan hallinnossa sekä ottaa
kantaa opinto- ja koulutusasioihin.
Hän kokoustaa oman tiedekunnan
johtajiston sekä muun henkilökunnan
kanssa säännöllisesti ja pitää huolen,
että opiskelijoiden ääni kuuluu meitä
koskevassa päätöksenteossa. Tärkeä
osa kopoilua on myös viestintä oman
ainejärjestön jäsenistölle sekä osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen
heitä koskevaan päätöksentekoon ja
opintoasioihin.

Kopon
Palsta
Uudet tuulet
Jos opintoihin palaamisessa tai niiden aloittamisessa on pientä alkukankeutta ja esimerkiksi jotain tärkeää kurssia ei näytäkään olevan
tänä vuonna tai mikäli koet, että sinua on kohdeltu opinnoissasi epäoikeudenmukaisesti tai jos ylipäätään
esiintyy muita huolia ja murheita
opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä minuun. Pyrin auttamaan
parhaan kykyni mukaan ja tarvittaessa ohjaan sellaisen henkilön
luokse joka tietää asiasta enemmän. Kopoon yhteyksissä oleminen on erittäin toivottavaa, jotta
Kopo pysyy ajan tasalla opintoihin
liittyvistä ongelmatilanteista ja voi
näin edistää ongelman poistumista muilta opiskelijoilta.
Mukavaa paluuta yliopistolle sekä
opintojen jatkamista itse kullekkin
ja tavataan viimeistään syksyn
ensimmäisissä tapahtumissa!
Terveisin,
Taavi Heinonen
Koulutuspoliittinen vastaava
kopo@linkkijkl.fi
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Hallitukselle on esitetty seuraavat kiperät
kysymykset:
1. Kuka olet?
2. Mitä teet hallituksessa?
3. Ruuanlaittobravuuri?
4. Mitkä kolme asiaa ottaisit mukaan autiolle
saarelle?
5. Vuoden 2018 kohokohta?
6. Paras vinkki fukseille opiskeluaikaa varten?

Linkin
Hallitus 2018
esittäytyy
Linkin hallituksessa toimii erilaisia ihmisiä.
Ja on hyvä, että pysyt mukana kuka kukin on.

Otto Jahnukainen
Puheenjohtaja

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Otto Jahnukainen, kolmannen vuoden opiskelija, kandin
tekemistä välttävä ja valokuvaukseen uppoutuva jokapaikan
höylä
Vastuulla on vaan kaikki. Pidän huolen että show pysyy
käynnissä ja edustan yleisesti Linkkiä
Mikään ei voita katkarapupasta ja suklaamousse komboa
Kameran, läppärin ja ison rantapyyhkeen
Vietin oikeaa kesälomaa pitkästä pitkästä aikaa, ja vieläpä
paistoi aurinko
On hyvä että opiskelee, mutta on hyvä myös osallistua tapahtumiin. Yliopistoelämä kannattaa ottaa nauttimisen kannalta sillä muutkin ottaa.

Niko Muukkonen

Varapuheenjohtaja

1. Niko Muukkonen, kolmannen vuoden opiskelija.
2. Toimin Oton vasempana kätenä ja edustan linkkiä, olen siis
varapuheenjohtaja. Vastaan myös instanssi-tapahtuman byrokratiapuolesta ja hoidan linkin omistamaa laitteistoa.
3. Cheeseburger à point.
4. Kilometrisen rullan ilmastointiteippiä, monitoimityökalun ja
läppärin.
5. Elokuu, jonne lomailuni sijoittui, roadtrip ympäri Suomen.
6. Tutustu muihin, niin oman aineen, kuin muidenkin aineiden
opiskelijoihin. Opiskelu on huomattavan paljon mukavampaa
(ja helpompaa), kun tuntee ihmisiä.
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Tinja Vaskelainen
Rahastonhoitaja

1.

Tinja Vaskelainen, 21-vuotias kolmannen vuoden opiskelija, joka
innostuu kaikesta makeasta matkustamiseen.
Istun rahakirstun päällä ja kiellän ihmisiä käyttämästä liikaa rahaa
Ruuanlaiton hoitaa yleensä joku muu kuin minä, mutta teen Linkin
parhaat jälkiruuat
Puhelimen, soutuveneen ja uimarenkaan
Suoritin ohjelmointi 2 arvosanalla 4!! (Ei ollut mun tapauksessa
mikään läpihuutojuttu) ja muutin ensimmäiseen opiskelijakämppääni <3
Relatkaa, nauttikaa ja ottakaa aikaa itellenne. Nää vuodet on liian
nopeesti ohi.

2.
3.
4.
5.

6.

Juuso Koistinen

Päätoimittaja ja tiedottaja

1. Juuso Koistinen, opiskelen ja nautin elämästä.
2. Lyön nää lehdet läjään ja spämmään sähköpostia kaikella tosi
hyödyllisellä. Esitän kiireistä.
3. Mun tekemät piirakat tekee maailmasta paremman paikan elää.
4. Jonkun dekkarin, appelsiinimehuu ja lippiksen koska auringosta
tulee hedari.
5. Luin Balilla dekkarii ja join appelsiinimehuu lippis päässä ettei
tullu hedarii.
6. Liika stressi on oikotie arkkuun.

Taavi Heinonen
Kopo-vastaava

1.
2.

3.
4.
5.
6.

H

Taavi Heinonen, Keski-Suomesta kotoisin oleva ensimmäisen vuoden tietotekniikan opiskelija
Toimin koulutuspoliittisena vastaavana eli kopona, olen siis säännöllisesti yhteyksissä tiedekunnan suuntaan ja välitän sinne meidän
opiskelijoiden tuntemuksia ja päinvastoin
Munakas ehdottomasti, koska siihen voi pistää melkein mitä vain
köyhän opiskelijan jääkaapin perukoilta sattuu löytymäänkään
Päätalon romaanin, kirveen ja köyttä
Vuotta on vielä jäljellä joten saa nähdä
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
täysin rinnoin.

11

Nuutti Rantanen
Sihteeri

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nuutti Rantanen
Sihteeri eli ilkeä byrokraatti
Piatossa kassaneidille sanan “paistopiste” mumiseminen
Sokeria, hiivaa ja pontikkapannun
Matkustin Isä aurinkoisen syntymäkaupunkiin
Älkää kuunnelko vanhempia opiskelijoita niin voitte toistaa
heidän tekemänsä virheet

Arimo Lementtinen
Tapahtumavastaava

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Arimo Lemettinen kolmannen vuoden opiskelija ja kiintiö Lahtelainen.
Järjestän kaikennäköisiä tapahtumia, kikkailen tarvittavia tavaroita paikalle ja joskus saatan jopa itsekkin olla mukana pitämässä
hauskaa.
Pasta tai jotain ransakalaisen ja aasialaisen keittiön fuusiota jos
innostun.
Läppärin, kokkiveitsen ja kahdeksan metriä kangasta
Vapun loppuminen
Hakeutuu tekemään sitä mistä nauttii niin opinnoissa kuin sen
ulkopuolellakin. Olla avoin uusille kokemuksille ja tutustuu mahdollisimman laajasti ihmisiin.

Toni Keskinen

Tapahtumavastaava

H
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toni keskinen seitsemännen vuoden opiskelija ja työnarkomaani
Järjestän tapahtumia ja häviän kesän ajaksi rapalaa uittamaan
En syö, koska teen töitä :-D
Työ kengät, työ housut ja kaivinkoneen
Kun työt alko
Tekee töitä koulun ohella nii perkeleesti :D

Minna Kangaspuoskari
Sopo-ja fuksivvastaava

1. Minna Kangaspuoskari, 3. Vuoden opiskelija.
2. Toimin Sosiaalipoliittisenavastaavana eli Sopona ja hoidan myös fuksivastaavan tehtäviä. Sopona olemiseen kuuluu olle se henkilö johon voi
ottaa yhteyttä esim. häirintätapauksissa. Fuksivastaavana huolehdin
että fukseilla on kaikki ok ja tarvittavat infot löytyy.
3. Pizza tai lasagne. Luultavasti Lasagne.
4. Selviytymisoppaan, kirveen ja aurinkohatun.
5. Se että ei ole enää niin kuuma.
6. Opiskelkaa, mutta muistakaa myös ottaa rennosti. Ei kannata
jäädä neljän seinän sisälle murehtiin asioista joihin voi löytyä apua
yllättävistäkin paikoista.
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Leo Toiminen
Yritysvastaava

1. Leo Toiminen, toisen vuoden opiskelija Stadista.
2. Olen toinen yritysvastaava, vähintään Jethron vertainen myyntimies.
Huolehdin myös suhteista liittoihin ja ammattiyhdistyksiin.
3. Mac & Cheese kolmella juustolla, tai mikä vaan ison ihmisen dirty bulk
mättö.
4. Peilin, reiden mittasen selviytymispuukon ja 20000 litraa Jaloviinaa.
5. Joka päivä on varaa parantaa, eli MM-kyykkä 2018.
6. Tutustukaa ihmisiin ja lähtekää rohkeasti mukaan uusiin juttuihin! Yliopistolla ja järjestöillä on hirveä määrä mahdollisuuksia, eli olkaa uteliaita
ja kyselkää! Juokaa tarpeeksi vettä.

Riina Kokkonen
Yritysvastaava

1. Riina Kokkonen, toisen vuoden opiskelija Pohjois-Pohjanmaalta.
2. Hankin Linkille mainetta ja mammonaa, sekä linkkareille etuja erinäisiin (ravitsemus)liikkeisiin, eli toiselta yritysvastaavalta terve.
3. Teen aika älyhyvää pullaa ja sen johdannaisia, erilaiset hyvät ja
hienot täytekakut taipuu myös.
4. Pillin, rommia ja toiveen, että kookokset ja ananakset löytyy paikan
päältä.
5. Uuden harrastuksen, roller derbyn, aloittaminen.
6. Ottakaa kursseja/duunia sen verran kun pystytte kohtuullisella
kunnialla hoitamaan, mutta huolehtikaa, että Kelalta ei tule hirveästi
karhupostia.

Kaupallinen tiedoite
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Miksi just sun
kannattaisi osallistua
tapahtumiimme?

1
2

Tutustut ihmisiin oman
alasi ja ainejärjestösi
ulkopuolella. Opintojen
alusta lähtien kannattaa
pitää mielessä, että loistotyyppejä löytyy myös muualta kuin
Pörssistä!

Tapahtumiemme puhujat ovat huippuluokkaa.
Tuomme lavalle kivenkovat asiantuntijat ja
inspiroivat menestyjät aina
Joni Jaakkolasta ja Suvi
Widgrenistä Hermanni Hyytiälään ja Bruce Oreckiin.

3

Vaikka opiskelu on
tärkeää, monia asioita
ei opi luennoilla istumalla. Teorian rinnalle
kannattaa hakea erilaisia näkökulmia, työelämän tarinoita ja
käytännön kokemusta muusta
yliopistomaailman tarjonnasta.

4

Saat vastapainoa juhlimiselle. Fuksivuonna
riittää bileitä ja kosteita
iltoja. Tasapainon säilyttämiseksi kannattaa kalenteriin
heittää myös muutama asiatapahtuma.

5

Luot omaa tulevaisuuttasi. Kehittämällä
omaa osaamistasi ja ajatteluasi, verkostoitumalla
sekä etsimällä uusia ideoita ja
näkökulmia investoit jatkuvasti
omaan tulevaisuuteesi. Yksi jos
toinen on myös löytänyt kauttamme harjoittelu- tai työpaikan,
tai jopa päätynyt perustamaan
oman yrityksen.
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Jyväskylä Entrepreneurship Society
– kavereiden kesken JES – on poikkitieteellinen yhteisö opiskelijoilta
opiskelijoille. Tarjoamme rennon ja
innostavan ympäristön, jossa voi törmätä uusiin ihmisiin, ajatuksiin ja
ideoihin, saada apua ideoiden eteen
päin viemiseen, oppia uutta, kasvaa
ihmisenä, inspiroitua ja jopa työllistyä. Nimestämme
huolimatta sinun ei tarvitse olla yrittäjä tai edes haaveilla omasta ﬁrmasta – kunhan olet avoin uusille ajatuksille ja kokemuksille!
Järjestämme Jyväskylässä säännöllisesti monenlaisia
tapahtumia, jotka ovat ilmaisia ja avoimia korkeakouluopiskelijoille alasta riippumatta. Tapahtumatarjontamme runkona toimivat verkostoitumisen mahdollistavat brunssit sekä inspiroivat puhujatapahtumat eli
Staget. Lisäksi keksimme jatkuvasti uutta aina workshopeista ja excursioista ideointiviikonloppuihin.

Spotlight
Suurin yksittäinen tapahtumamme – ja samalla kaupungin suurin korkeakouluopiskelijoiden asiatapahtuma – järjestetään 25.10. vaikuttavampana kuin koskaan ennen. Spotlight keskittyy neljään ajankohtaiseen teemaan: itsetuntemukseen, oppimiseen ja ajatteluun, vuorovaikutusosaamiseen sekä tulevaisuuden
maailmaan. Jos haluat pärjätä tulevaisuuden työelämässä, nämä asiat on syytä ottaa haltuun! Tapahtumapäivän aamu täyttyy työpajoista ja puhujatilaisuuksista, ja eventti huipentuu Jyväskylän Paviljongissa neljän puhujan seminaariin. Oletko valmis sytyt
tämään kipinäsi?

Discovery Tuesday
Do you wanna have an awesome kickstart to your
Uni-career? Discovery Tuesday is a ﬁve-week startup
brainstorming program for people interested in the startup culture and entrepreneurship. Participants get to develop their business ideas in the guidance of
experienced entrepreneurs. Got excited? Good, so are we! Leave your application at discoverytuesday.com. See you in fall!

jkles.ﬁ
spotlightjkl.ﬁ
discoverytuesday.com

Jyväskylä Entrepreneurship Society
Spotlight Jyväskylä
Discovery Tuesday

jyvaskyla_es
spotlightjkl

Kattila
Ainejärjestötila esittely

Kattila eli Linkin ainejärjestötila sijaitsee Agoran toisessa kerroksessa,
huoneessa Ag C233.2, suunnilleen
Semma-ravintolan yläpuolella. Helpoiten sinne löytää kun seuraa muita
linkkareita, jotka etsivät tiensä sinne
ilmaisen kahvin, änärin taikka rauhallisen opiskeluhetken perässä. Muista tuoda Kattilaan oma mukisi, jotta
saadaan kaadettua sinullekin vähän
vireyttä uuteen päivään.

“Agoran toisessa
kerroksessa,
huoneessa
Ag C233.2”

Kattilassa on useimmiten paikalla
edes yksi Linkin hallituksen jäsen
auttaakseen sinua opiskelijaelämän
ongelmissa (jos sellaisia sinulla edes
on). Sieltä löydät myös apua eri
kurssien demotehtäviin, Linkin tenttiarkiston sekä opiskeluun tarkoitettuja tietokoneita. Voit olla varma,
että käytyäsi Kattilassa saat aina
ajankohtaista tietoa Linkin toiminnasta ja tulevista tapahtumista, joita ei
kannata missata. Suosittelemme Kattilaa erityisesti fukseille, sillä siellä on
hyvä mahdollisuus tutustua parempiin muihin kanssaopiskelijoihin!
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Linkki goes tutkiva journalismi:
känniruoka ja darran tappa ja
Kirjoittaja: Juuso Koistinen, Valokuvat: Otto Jahnuakainen

Tällä kertaa vuorossa oli selvittää mikä Jyväskylän pikaruuista palvelee parhaiten känniruokana ja darran tappajana. Testiryhmämme koostui kuudesta
nälkäisestä Linkkarista, joista osa oli pelkästään testin autenttisuutta ajatellen
hankkinut itsensä krapulaan. Testiimme valikoitui ruokapaikkoja yläkaupungin
ja ydinkaupungin akselilta hieman sijainti- ja ruokavaliodiversiteettiä silmällä
pitäen. Tarkoituksena oli kartoittaa mikä ruoka on suosittua yöaikaan ja mikä
paikka tarjoaa rahalle eniten vastinetta, kun laskuhumala valtaa kehon ja silmäluomet alkavat painamaan

.

Seikkailumme alkoi yläkaupungista, kun roh-

kea testiryhmämme kokoontui lounaispuiston
ikonisen grilli21:n ulkoterassille. Sotasuunnitelma oli käyty läpi ja agenda oli selvä. Toimisimme puolueettomasti totuuden torvina sukeltaen
käryisien rasvakeittimien maailmaan selvittäen
tämän jo kauan ihmisten huulilla olleen kysymyksen: mitä syödä baarin jälkeen tai darrapäivänä? Vannoimme valan pysyä ristiretkellä
niin kauan kuin se ikinä vaatisi, vannoimme kulkevamme rohkeasti läpi vaarojen, tiedostaen
koko ajan sen karun faktan, että kaikki meistä
ei tulisi selviämään hengissä tästä eeppisestä taistelusta. Osa itki. Osa ilmoitti joutuvansa lähtemään illalla muihin menoihin ja kehotti
skippaamaan turhat rituaalit. Olimme valmiit.
Lounaispuiston grilli21:llä testiryhmäämme palvellut tarjoilija sivisti meitä heidän bestseller
aterioistaan, jotka olivat taksari ja talon hampurilainen. Testiimme päätyi tällä kertaa tarjoilijan
itsensä suosittelema grillilautanen. Grillilautanen koostui vanhan liiton makkaraperunoista
salaattiosiolla varustettuna ja tähän komboon
oli laitettu jauhelihapihvi ja kananmuna täydentämään kokonaisuutta. Lubrikantin virkaa
toimittivat sinappi, ketsuppi ja majoneesi. Tes-
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tiryhmämme adjektiivitulvasta eniten päätään
nostivat sanat ”monipuolinen”, ”yllättävän maukas” ja ”runsas.” Arviointiasteikkomme oli yhdestä kymmeneen ja siinä otettiin huomioon paikan
aukioloajat, aterian koko ja aterian maku. Grilli 21
pärjäsi hyvin jokaisessa edellä mainitussa kohdassa mutta jotain jäi puuttumaan. Arvosanaksi raati antoi 7/10. Varosen Vege Vinkit™ - osio
arvosteli ravintoloiden kasvisruokapuolen ja grilli21:tä kommentit olivat: ”kasvis hamppari on vähän kuiva, eikä mikään erityisen hyvän makuinen.”
Seuraavana vuorossa oli suurta kansansuosiota
nauttiva Kauppakadun Kebab Pizzeria. Kaiken
paikan ympärillä pyörivän hypen ymmärtää jo heti
kynnyksen yli astuessa. Entisen autokoulun verrattain pieneen tilaan ängetyt 10 pöytää ovat viimeistä paikkaa myöten täynnä ja tiskin jono kasvaa kasvamistaan. Retkikuntamme asettuu jonon
perään ja ensimmäiset hikikarpalot alkavat valumaan. Pieni tila yhdistettynä pitsauuneihin, kebabtankoihin ja tähän kävijämäärään tekee sisäilmasta
todella tunkkaisen ja lämpötila nousee hellelukemiin. Päätämme yhteistuumin ottaa eväät mukaan
ja lähteä kirkkopuistoon kilpailemaan penkeistä
pulujen kanssa. Viimein vuoromme koittaa ja testiryhmämme kärkikuolaaja laittaa ilmoille rutiinikysy-
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mykset suosituimmista annoksista johon vastaukset ovat kebab ranskalaisilla ja äijäkebab. Paikasta
saa myös opiskelija-alennusta 10% joka nostaa
pisteitä meidän silmissämme. Päädymme kebab
ranskalaisilla – ateriaan, Varonen nappaa kasvisversion joka tässä paikassa kantaa nimeä vebab.
Saavumme kirkkopuistoon ja pienen taistelun jälkeen puiset penkit ovat puluvapaita. Aukaisemme
boksin ja näky tuo saman sanan jokaisen soturin
huulille: runsas. Maistelu alkaa. Ranskalaiset ovat
aika peruskauraa, hieman parempia kun grillin
vastaavat. Kebab on hyvin rasvaista ja se rokottaa annosta huomattavasti. Majoneesi huokuu mitäänsanomattomuuttaan ja on verrattavissa Venusaurin rooliin Pokemonissa. Salaatti on todella
raikas ja punasipuli on kiva lisä. Kaiken kaikkiaan
raatimme arvioi ruuan arvosanalla 8/10. Varosen
Vege Vinkit™ sivisti vebabin olevan ihan hyvää
mutta jäävän hopealle Vöneriin verrattuna. Myös
tämän annoksen majoneesi jätti toivomisen varaa.
Annos saatiin tuhottua ja roskat hävitettyä asianmukaisella ja luontoa kunnioittavalla tavalla, joten ryhmämme on valmis jatkamaan kohti uusia haasteita.
Seuraava määränpää on Fafa’s. Tämä Kauppakadun varressa sijaitseva helmi on verrattain uusi ja
kuulunut Jyväskylän katukuvaan vasta reilun vuo-

”Kebab on hyvin
rasvaista ja se
rokottaa annosta
huomattavasti. ”

den verran. Suosituimmat annokset Fafa’s halloum ja Fafa’s kana. Ruokalistan silmäilystä voisi
päätellä paikan olevan hieman freesimpi vaihtoehto normaaliin darramättöön verrattuna. Retkikuntamme päätyy tällä kertaa Fafa’s halloum
– annokseen. Opiskelijakortilla saa alennusta,
Linkin tarralla saa enemmän ja maksumiehemme kaivaa tämän supertarran taskustaan hymyillen, kun naantalin aurinko. Alavalinta kantaa
jo nyt hedelmää. Annos saapuu pöytään ja siitä
jatkaa hyvin nopeasti matkaansa kohti viimeistä
määränpäätä, nälkäisiä suitamme. Lopputulos ei
jätä ketään kylmäksi. Hyvät maut tanssivat kielellä sulassa harmoniassa luoden eheän kokonaisuuden. Tekstuuri on kohdillaan, chilisyyteen
saa itse vaikuttaa eikä halloum saa keneltäkään
moitteita. Aterian ollessa todella runsas, kannattaa syöjän, jolla silmä-käsi-koordinaatiossa on
vielä hiomista, muistaa ottaa pyykkivuoro samalle päivälle. Tätä ei tietenkään voi ravintolan
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Kebab ranskalaisilla

virheeksi laskea. Keskiarvosanaksi muodostuu
huima 9.2/10. Ryhmämme poistuu hymy huulilla.
Seuraavaksi oli tarkoitus käydä arvioimassa
Scanburger, mutta pitkän vaelluksen jälkeen
päädyimme surullisina katselemaan Sepänkadun yläpäässä sijaitsevan ravintolan oveen
liimattua ”myydään/vuokrataan” kylttiä. Ei
muuta kuin U – käännös ja takaisin ytimeen.
Seuraavana vuorossa oli ehkä yksi Jyväskylän suosituimmista yöruokailukohteista, keskustan McDonald’s. Tämän paikan kilpailuvaltteina ovat sijainti ja aukioloajat. Suosituimman
yöaterian viittaa kantaa All in – ateria, jonka
olisi tarkoitus taittaa myös nälkäisemmän juhlijan tarpeet. Tässä kohtaa seikkailua pelkästään ruuan ajattelu aiheuttaa pahaa oloa, joten päädymme hieman vaatimattomampaan
valintaa, tuplajuustoateriaan. Taas kerran opis-

kelijakortti osoittautuu hyödylliseksi vempeleeksi
lisäten ateriaan plus ominaisuuden veloituksetta.
Mäkkärin ruokaa ei nyt ehkä suoranaiseksi priimaksi
uskalla kehua, mutta löytyy tästäkin paljon positiivista. Toisin kuin suurin osa muista paikoista, täältä
saa ruokaa myös pienempään nälkään pikkurahalla.
Keskeinen sijainti ja hyvät aukioloajat mahdollistavat nopean ja vaivattoman syömiskokemuksen kiireisille yksilöille. Keskiarvosanaksi muodostuu karvan verran yli 5/10. Tässä kohtaa herää kysymys:
olisiko arvosana ja ruokailukokemus ollut parempi,
jos se olisi tapahtunut neljältä aamuyöstä edesvastuuttoman juomisen päätteeksi? Varosen Vege
Vinkit ™ arvioi McVegan burgerin ”ihan meneväksi.”
Viimeisenä arvosteluumme valikoitui astetta mobiilimpi ja huokeampi vaihtoehto ruokailuun.

Testissä vebab

”...olo oli ristiriitainen.”

Tuplajuusto ateria

Perinteinen roiskeläppä. Näitä helmiä saa poimittua jokaisen kaupan eineshyllyltä ja ne sujahtavat
kätevästi reppuun tai suoraan ruokatorveen. Päädyimme kompassin portaille nauttimaan tämän
viimeisen ehtoollisen ikään kuin ”kirsikkana kakun
päälle.” Makuelämys jäi tässäkin hieman vaitonaiseksi ja yhden retkikuntamme jäsenen yleiskunto
romahti silmissä jo ensimmäisen palan jälkeen.
Pienen painin päätteeksi saimme kuitenkin molemmat kinkku- ja jauhelihaversiot tuhottua ja olo
oli ristiriitainen. 1.20€ hinta ja annoksen kätevyys
oli tässä asioita mistä pisteitä ropisi. Arvosana
2/10 ei äkkiseltään kuulosta kovin hyvältä, mutta
ateriassa on myös hyviä puolia. Voit nauttia sen
missä vaan ja miten vaan. Sopii tilanteeseen erittäin hyvin silloin, kun edessä on seikkailu, jonka
tiedät päättyvän kyseenalaisiin tunnelmiin. Varosen Vege Vinkit ™ kommentoi roiskeläpän vegaaniversiota tyhjentävällä ”ihan hyvä” lauseella.

Nautintoa kerrakseen

Näin retkikuntamme sai seikkailunsa päätökseen
ja monen takki oli tyhjä. Olimme antaneet kaikkemme tälle kokeilulle ja saimme tyydyttävät
tulokset, henkivahingoiltakin vältyttiin. Loppuen
lopuksi Fafa’s vei tämän vertailun voiton ylivoimaisella 9.2/10 tuloksella. Roiskeläppä jäi pitämään häntäpaikkaa tuloksella 2/10. Nyt on aika
toivottaa nautinnollisia känni- ja darrasyömisiä
kaikille ja ei muuta kuin kohti uusia tutkimuksia!
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Iloiset miehet ruuanparissa

Yhteenveto retken tuloksista
Lounaispuiston grilli21: 7/10. Monipuolinen ja
maukas mutta jotain jäi puuttumaan.
Kauppakadun Kebab Pizzeria: 8/10. Suuri annos, salaatti monipuolinen, mutta kebab
rasvaista ja ma joneesi hyvin mitäänsanomaton.
Fafa’s: 9.2/10. Loistava maku ja eheä kokonaisuus ei jätä ketään kylmäksi. Linkki - tarralla
-15% alennus.
McDonald’s: 5/10. Perusmättöä, ruokaa saa
myös pienempään nälkään, hyvää evästä kiireeseen.
Roiskeläppä: 2/10. Ajaa asiansa, soveltuu hyvin
reissuun ja voidaan nauttia missä vain, edullinen
vaihtoehto.
Grillilautanen
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Kinkkuroiskeläppä

Mikä ihmeen
innovaatiohubi?
Kirjoittaja: Sofia Kauppila, IBM

University of Jyväskylä and IBM Disruptive
Technologies Innovation Hub on IBM:n ja
Jyväskylän yliopiston perustama innovaatiohubi, joka pohjautuu IBM:n kehittämiin
läpimurtoteknologioihin. Jyväskylän yliopiston kampusalueella, informaatioteknologian tiedekunnan tiloissa joulukuussa 2017
toimintansa aloittanut hub on osa tutkimusja koulutusyhteistyötä, jonka tavoitteena
on kehittää kognitiivisen tietojenkäsittelyn
ja muiden uusien teknologioiden osaamista
Suomessa.
Hub tarjoaa paikan opiskelijoille, tutkijoille
ja paikallisille yrityksille toteuttaa ideoitaan. Alueita ovat kyberturvallisuus, esineiden internet (IoT), robotiikka, lohkoketju ja
tekoäly. Innovaatiohubi tukee myös uusien
startuppien syntymistä, joten liikeidean
syntyessä kannattaa suunnata hubiin, joka
sijaitsee Agorassa huoneessa B411.1 Innovaatiohubin ovet ovat aina auki, joten ei
muuta kuin rohkeasti pistäytymään ja tutustumaan hubin toimintaan. Hub järjestää
myös pitkin syksyä mielenkiintoisia tapahtumia, joihin kannattaa tulla mukaan.

Tutustu IBM Academic Initiativeen
osoitteessa:
http://onthehub.com/ibm
Opetusteemakatalogin löydät osoitteesta:
http://ibm.onthehub.com

Onko sinulla
liikeidea tai innovaatio? Tule
käymään innovaatiohubin tiloissa
Agorassa B411.1!
Mikä sitten on Academic Iniative ja mitä se
tarkoittaa opiskelijoille?
IBM Academic Initiative on tarkoitettu eri
asteiden oppilaitoksille käytettäväksi opetukseen sekä ei-kaupalliseen tutkimukseen.
IBM Academic Initiative sisältää kurssimateriaalia ja IBM:n ratkaisuja niin ladattavassa
muodossa kuin pilvessä. Rekisteröityminen
on täysin ilmaista ja onnistuu käyttämällä
omaa yliopiston sähköpostiosoitetta. Sivustoa pääsee tutkailemaan ilman rekisteröitymistäkin, mutta ladattavaan sisältöön ja
pilvipalveluihin pääsee käsiksi rekisteröitymällä sivustolle.
Pilvipalvelut (IBM Cloud) opiskelijat saavat
kerrallaan 6 kuukaudeksi käyttöönsä ja
lisenssi on uusittavissa kun lisenssin umpeutumiseen on aikaa kuukausi. Academic
Initiative –sivuston sisältö on jaoteltu eri
aihealueittain. Nämä aihealueet ovat: Watson, Cloud, Commerce, Data & analytics,
IoT, Mobile, Security, Power systems, ja
z-systems. Academic Initiative tarjoaakin
loistavat työkalut esimerkiksi omien
ideoiden toteuttamisen tueksi.
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Fuksin selviytymisopas
Koska yliopiston kuuluu paljon uusia asioita ja sanastoa,
olemme listanneet tärkeimpiä ja avanneet niiden tarkoitusta

JYU - Jyväskylän Yliopisto.
JYY - Jyväskylän ylioppilaskunta.
Linkki - Jyväskylän seudun joukkoliikenne.
Linkki ry - Kuopiolaista koripalloilua vuodesta 1967!
Linkki Jyväskylä ry - Tietotekniikan ainejärjestö.
Ainejärjestö - Järjestö, joka tukee opiskeltavan
alan opiskelijoita milloin missäkin asiassa ja järjestää
omille opiskelijoilleen ja joskus myös muille opiskelijoille erilaisia tapahtumia, kuten saunailtoja, sitsejä,
bileitä ja kahvitteluja tms. Ainejärjestötoimintaan kannattaa tutustua, sieltä saattaa löytää vaikka parhaan
ystävän tai jotain vielä parempaa.
Kattila - Linkki jkl ry:n ainejärjestötila (agoran 2. kerroksessa C-siivessä) jossa pelataan lähinnä änäriä ja
juodaan kahvia. Kahvinkeitto taito on eduksi.
Tutor/Tuutori - pestiin pestattu henkilö, jonka
tehtävä on auttaa fukseja ja olla heidän tukenaan.
Tutorilta voi kysyä tyhmiä kysymyksiä. Esimerkiksi
sen, pitääkö sisätossuja käyttää.
Demo - kuin peruskoulun kotitehtävä, mutta
(yleensä) pakollinen. Demoista saa yleensä kurssista
riippuen lisäpisteitä tenttiin eli huolella tehdyt demot
milteipä takaavat tentistä läpi pääsyn. Koska silloin
varmasti osaat kurssin asiat. Yleensä jotta demoista
saisi hyvityspisteitä, täytyy osallistua demoryhmiin,
joissa tehtävät käydään läpi ja ryhmänvetäjä merkitsee kuka on tehnyt mitkäkin demot. Poikkeuksena
tästä on ohjelmointikurssit joilla demot tehdään
TIM:ssä ja niitä ei tarvitse sen erikoisemmin palautella
muualle.
TIM - varsinkin ohjelmointi kursseilla käytettävä
alusta jossa tehdään pääsääntöisesti demoja. Tulee
tutuksi ohjelmointi 1 -kurssilla ja myöhemmin myös
muilla kursseilla.
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Akateeminen vartti - Luennot alkaa vartin yli (Esim
12.15.) ellei opettaja painota erikseen, että luento
alkaa tasalta, mutta sitä sattuu hyvin harvoin. Tentit
ovat sitten asia erikseen, niissä ei yleensä akateemista varttia tunneta.
Laskuryhmä - varsinkin matematiikkaa opiskelevat
törmäävät tähän termiin. Laskuryhmässä lasketaan
yhdessä laskuja ja niihin voi pyytää neuvoa.
Opintopiste - vastaa noin 27 tunnin työpanosta.
Opintopisteitä täytyy saada kasaan syyslukukaudella 20 eli noin 5op:ta kuukautta kohti ja kevätlukukaudella 25. Kela kyllä muistaa, jos näin ei ole.
Kurssikoodi - koostuu monesta eri osasta. Koodit
alkavat sitä järjestävän organisaation kolmikirjaimisella lyhenteellä. Neljäs eli viimeinen kirjain (Y,
P, A, S) kertoo onko kyseessä yleis-, perus-, ainevai syventävätopinnot. Niitä seuraavat numerot
puolestaan antavat osviittaa siitä minä opintovuonna kurssia suositellaan suoritettavaksi. Esim.
ITKY100 on Informaation tiedekunnan yleisopintoihin kuuluva kurssi jota suositellaa ensimmäsenä
vuonna suoritettavaksi. Nämä koodi säännöt eivät
suinkaan ole kiveen hakattuja.
Periodi - lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin.
Syyslukukaudella on 2 periodia ja keväällä 2. Viides
periodi on niin kutsuttu kesäperiodi.
Ensimmäinen periodi 10.9.–28.10.2018
Toinen periodi 29.10.–21.12.2018
Kolmas periodi 14.1.–10.3.2019
Neljäs periodi 11.3.–19.5.2019
Viides periodi 20.5.-28.6.2019

Tentti - kurssin loppukoe, joka yleensä testaa tietosi.
Tällä alalla ei lottoamista harrasteta. Tentit alkavat
aina tasalta! Eli ole hyvissä ajoin paikalla. Muista että
tenttiin pitää ilmoittautua erikseen!
Yleinen tenttipäivä - päivä jolloin voi suorittaa miltei
minkä tahansa tentin. Yleisimmin kirjatentit on yleisinä tenttipäivinä.
Tenttikäytänteet - tenttiin otetaan mukaan kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistus. Kurssista
riippuen saattaa olla mahdollista että mukaan saa
ottaa myös muutakin (esim. ohjelmointi kursseilla
lunttilappu). Puhelimet kiinni tai äänettömälle. Laukut jätetään yleensä salin sisäpuolelle esim. salin
etuosaan mihin niihin ei pääse kukaan kajoamaan
huomaamatta. Tenttipapereita ei saa katsoa ennenkuin tenttijä antaa luvan. Salista saa poistua vasta
kun on kulunut puoli tuntia tentin alkamisesta. Jos
tietää ettei ole menossa tenttiin, poista ilmoittautumisesi niin tenttiä ei turhaan tulosteta.
E-tentti - joitain kursseja on mahdollista suorittaa
E-tentillä. Tenttitilat sijaitsevat kirjastolla sekä salissa
X150 ja tentin ajankohdan voi valita itselleen sopivaksi tilojen aukioloaikojen puitteissa.
Isa-posti - yliopiston käyttämä sähköpostipalvelu.
Lukekaa herra jumala sähköpostinne.
Korppi - kurssi tietojärjestelmä jonka kautta ilmoittaudutaan kursseille ja tentteihin. Sieltä näkee myös
oman tietonsa
Sisu - Korpin jossain vaiheessa korvaava järjestelmä
Koppa - varsinkin humanistien rakastama opiskelualusta johon palautetaan tehtäviä. Joitain kurssimateriaaleja silloin tällöin jaetaan tätä kautta.
Moodle - hieman sama kuin Koppa, mutta Moodlessa voi tehdä tenttejä ja tehtäviä. Käytetään varsinkin
itseopiskelu kurssien suorittamisessa apuna.
Peda.net - opettajien tykkäämä opiskelualusta. Sekoitus Koppaa ja Moodlea. Tähän törmää muutamalla IT-tiedekunnan kurssilla.
navi.jyu.fi - edes jollain tapaa toimiva kartta kampusalueesta.
Salinumerot - yliopiston salit on nimetty rakennuksen ja kerroksen mukaan. Esim1. AG B201 sijaitsee
Agoralla, B-siivessä, 2. kerroksessa. Esim2. M308
sijaitsee Musicalla 3. kerroksessa.
Agora - Mattilanniemessä sijaitseva iso rakennus jossa IT-tiedekunnan opetus pääosin tapahtuu. Agora
on jaettu osiin eli siipiin. Iso aula on A-siipi. B-siivessä
sijaitsevat mikroluokat. C- ja D-siivessä ovat kauppatieteilijät ja kielikeskus.
Ylistönrinne - ylistönsillan toisella puolella (mattilanniemestä katsoen) sijaitsee kemian ja fysiikan laitos.
Ajoittain joitain IT-tiedekunnan ja kielikeskuksen
luentoja järjestetään siellä.

MaD ja MaA - ovat Agoran vieressä sijaitsevat matematiikan laitoksen rakennukset jotka tulevat tutuiksi.
Ynnän toimisto sijaitsee MaD-rakennuksen toisessa
kerroksessa.
Seminaarimäki - nimensä mukaisesti mäki jolta löytyy
suurin osa kampus alueen muista rakennuksista jotka
on nimetty jännästi. Kutsutaan myös humanistikukkulaksi. Yliopiston kartoissa rakennusten nimet yleensä
lyhennetään pelkkään alkukirjaimeen.
SOPPI - seminaarinmäellä, kirjaston kupeessa sijaitseva pieni kauppa josta saa opiskeluun liittyviä materiaaleja ja mm. lisää tulostus saldoa.
Sivukirjasto - Kirjaston vieressä seminaarinmäellä sijaitseva nesteytyspiste nimeltä Ruth.
Semma - Kampusalueen ravintolaketju josta saa
opiskelijahintaista ruokaa. Mattilanniemessä toimii
ravintolat Piato ja Maija. Sivuhuomautuksena, Ravintola Uno, ruusupuistossa, on erikoistunut kasvisruokaan.
YTHS - Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. YTHS tarjoaa opiskelijoille edulliset terveydenhoitopalvelut.
IT-palvelut - sijaitsee X-rakennuksessa, X125. It-pavelut auttaa esim. käyttäjätunnus ongelmien kanssa.
Poikkarit - Poikkitieteelliset haalaribileet joita on noin
kerran kuussa.
Sitsit - Sit down party eli akateeminen pöytäjuhla
jossa juodaan, lauletaan ja syödään. Sitseillä yleensä
on jokin teema jonka mukaan pukeudutaan. Fukseille
järjestetään fuksisitsit joilla opetellaan sitsi käytänteet.
Appro - jonkin sortin juomista ja ajoittain syömistä
vaativa tapahtuma jossa kerätään suoritusleimoja appropassiin kiertämällä erinäisissä nestettä tarjoavissa
pisteissä. Suoritettava tutkinto määräytyy kerättyjen
leimojen määrän perusteella. Määrät ovat yleensä erit
miehille ja naisille.
Kyykkä - heitto taitoa vaativa peli jossa heitetään karttua ja yritetään saada kyykät, pienet puupalikat, ulos
merkityltä pelikentältä. Keväisin järjestetään Kyykän
MM-kisat.
ITKY-passi - ITKY100 kurssin suoritukseen kuuluva
passi johon kerätään erilaisilta luennoilta ja tiedekunnan järjestämistä tapahtumista leimoja.
Fuksipassi - ainejärjestön (Linkki jkl ry:n) pieni kirjanen
johon kerätään suoritusmerkintöjä lukukauden ajan.
Passin tarkoituksena on tutustuttaa fuksit erilaisiin
tapahtumiin ja ihmisiin.
TJT - tietojärjestelmätiede, jonka ainejärjestö on
Dumppi ry.
Ynnä ry - matemaatikkojen, tietotekniikan, tilastotieteilijöiden ja fyysikkojen ainejärjestö.
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Linkin Sitsit 101

Kirjoittaja: Leevi Leppälä, Valokuva: Otto Jahnuakainen

Tiivistetysti sitsit ovat akateeminen pöytäjuhla, jossa syödään,
juodaan ja lauletaan.

Eri paikkakunnilla ja ainejärjestöillä on erilaisia
sitsikulttuureja. Jos siis käyt muilla kuin Linkin sitseillä (tai sitseillä, joissa on Linkin lisäksi
muita järjestöjä) saatat törmätä hyvinkin erilaisiin sääntöihin ja perinteisiin. Linkin sitsiperinteetkin elävät jatkuvasti, mutta alla on
koottu jonkinlainen kuvaus siitä, miltä Linkin
sitsit saattaisivat näyttää.
Jyväskylässä sitsit järjestetään usein anniskeluravintoloissa, kuten myös suurin osa Linkin
sitseistä. Toisinaan saattaa myös olla OPM
(oma pullo mukaan) sitsejä, jossain muualla. Linkki pyrkii järjestämään sitsejä vaihtelevasti eri ainejärjestöjen kanssa, joten sitsit
ovat myös loistava paikka päästä tekemään
poikkitieteellistä tuttavuutta muiden alojen
opiskelijoiden kanssa, etenkin, kun sitseillä ei
usein pääse itse vaikuttamaan vieruskavereihin, vaan viereen saattaa istua kuka tahansa.
Sukupuolijakauman ollessa tasainen sitseillä
pyritään siihen, että samaa sukupuolta olevat
eivät olisi vierekkäin.
Linkin sitsit ovat selkeästi yhdet Jyväskylän
rennoimmista, ja turhan tiukkaa sääntöjen
vaalimista tai niiden rikkomisesta koituvien
rangaistusten ympärillä pyörimistä on turha
odottaa. Linkin sitseillä pääpaino on toisiin tutustumisessa ja laulamisessa. Säännöt ja etiketti kuitenkin löytyvät ja niitä on hyvä seurata ainakin pääpiirteittäin:
Ensinnäkin, Linkin sitseillä on käytännössä
aina teema, jonka mukaan on syytä pukeutua.
Haalarit ovat sallitut ja jopa suositeltava asus-
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te Linkin sitseillä, mikäli se sopii teemaan. Haalarit
voi kuitenkin jättää naulakkoon tai kotiin, jos ne
eivät sovi muuhun asuun tai niitä ei halua käyttää. Sitsien säännöt käydään myös läpi jokaisten
sitsien aluksi, joten muista olla ajoissa. Myöhästymistä ei katsota usein hyvällä (ja ole myös ajoissa
tauoilta palatessa).
Sitsien sujuvuuden takaamiseksi on myös syytä pitää oma suunsa kiinni, kun toastmasterit, eli
sitsien ”johtajat” puhuvat tai kun joku muu, jolla
on puheenvuoro, puhuu. Toastmasterit jakavat
puheenvuorot sitseillä, antavat rangaistukset ja
muutenkin ohjaavat toimintaa. Välihuudot, skoolaustavat ja kaiken muun oppii loppujen lopuksi,
kun kuuntelee ensimmäisillä sitseillään säännöt ja
seuraa vanhempien ja kokeneempien sitsaajien
toimintaa.
Linkillä on erilaisia itse sanoitettuja lauluja enemmän kuin monella muulla ainejärjestöllä Jyväskylässä. Tärkeimpiä näistä on kuitenkin Linkin ”oma
sitsilaulu”, eli Linkin sitsit, joka noudattelee Ukkometson säveltä. Yleensä tämä laulu lauletaan
siinä vaiheessa, kun muiden järjestöjen opiskelijat
huutavat ”Vi vill ha Linkki på bordet”. Kun kuulet
kyseisen huudon, joka koskee järjestöä tai ryhmää, johon kuulut, on aika nousta ylös ja vastata
haasteeseen laululla.

Linkki Jyväskylä ry:n Innovaation ja markkinoinnin
SuurJohtaja, Lusica ry:n puheenjohtaja, Rakastettua Toastmaster ja Suuri Johtaja
Leevi Leppälä
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Sopon Sudokut

Sopon
Sudokut
Rentoudu ja ratko
muutama sudoku.
Välillä kannattaa ottaa
hetki rauhallisemmin
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LinkkiJkl: ~/aHref/syksynTapahtumat
cal -m9

La 01.09 Uusien opiskelijoiden tapaaminen Lounaispuistossa.
Ma 03.09 Tutorien iltaohjelma fukseille Lea Pulkkisen salissa (Agoran neljäs kerros)
Ti 04.09 Ainejärjestötilakierros, Agoran aulassa ava jaismessut
Ke 05.09 JYY fuksiohjelmaa
To. 06.09 Eeppinen baarikierros
Pe 07.09 Kaupunkiseikkailu
Ma 10.09 Sitseille yhteistä asujen hankintaa
Ti 11.09 Fuksisitsit
To 12.09 Fuksiliikuntaa
Pe 14.09 – La 15.09 Finlandia Marathon
Ma 17.09 Sopo-sumpit
Ti 18.09 Fuksilautapelit
Ke 26.09 Fuksiaiset
To 27.09 Fuksiexcursio
To 4.10 Kauppakadun approt
Ma 8.10 Fuksisauna
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