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Linkin oma ainejärjestölehti a href on palannut nyt pieneltä tauolta! Korona-aika on selkeästi ollut
monille todella vaikeaa aikaa, myöskin meille opiskelijoille. Pandemian takia on monen opiskelijaelämästä
jäänyt ne opiskeluajan tärkeimmät asiat puuttumaan. Näitähän tietenkin ovat ainejärjestötilassa kahvin
liian kitkeräksi muille keittäminen, Freetimessä liian myöhään jatkoilla nuokkuminen, Piaton ruokajonossa
mukavan verkkaisesti jonottaminen, sekä tietenkin myös se kaikkein tärkein, eli ikimuistoisten
kokemusten kerryttäminen, joita voi sitten työelämässä kollegoille kerrata kahvipöydässä rinta rottingilla.
Pandemian rajoitusten heitellessä puolelta toiselle on Linkin toiminta kuitenkin saatu pidettyä aktiivisena.
Tästä kuuluu suuri kiitos Linkin hallitukselle ja aktiiveille, sekä yhteistyössä mukana olleille ainejärjestöille,
yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille. Kiitos!

PAAVOPAAVOPAAVO
NYKÄNENNYKÄNENNYKÄNEN
PÄÄTOIMITTAJAPÄÄTOIMITTAJAPÄÄTOIMITTAJA

Tämän vuoden 2022 kevät tuntuikin jo taas siltä, että normaalimpaan päin ollaan
opiskelijaelämässäkin vihdoin pääsemässä. Paljon riitti keväällä tapahtumaa ja tekemistä, kuten
2021 syksylläkin. Päällimmäisen tietenkin on mielessä itselleni ja varmasti monelle muullekin
ensimmäinen kunnollinen opiskelijavappu! Uudet teekkaritkin pääsi Jyväsjärveen kylpemään eli
siltäkin osin hieno vappu.

Sitten alkoi vuosi 2021. Tämäkin vuosi alkoi etäilyllä, eikä paljoa muiden linkkareiden
kasvoja nähnyt muualla kuin ruotsin “laittakaa webbikamerat päälle” luennoilla. Jotain
pientä silloin tällöin pystyi Linkki järjestämään, mutta niistäkin suurin osa peruuntui
kiristyvien rajoitusten myötä. Fuksien haalarit sentään saatiin jaettua, toivottavasti ne
lämmittivät edes vähän. Myös Linkin ensimmäiset, ja toistaiseksi viimeiset, etäsitsit
järjestettiin. Niistä sai vähäsen muistutusta sitsien menosta. Kesän aikana rajoitukset
kuitenkin aukenivat ja toivo syttyi taas opiskelijamenojen paluusta. Ja kyllähän sitä vihdoin
vuoden 2021 syksyllä päästiin tapahtumia järjestämään. Klassiset fuksitapahtumat, huom.
fuksiaisia kahdet peräkkäiset (lue: märkää), sitsejä, liikuntaa ja kaikenlaista muuta. Pitkästä
aikaa myös yksi suurimpia tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden tapahtumia, eli ATK-YTP,
pystyttiin järjestämään Oulussa. Sieltä saatiin vielä CV-suunnistuksen voitto kotiin Linkille,
let’s go Goonsquad! Vuosi päästiin myös päättämään Linkin pikkujoulusaunalla.

Kevään pandemian aiheuttamasta alkushokista selviydyttyä alkoi Linkki varovasti
pitämään syksyllä 2020 muutamia tapahtumia. Alkusyksylle kehiteltiin paljon
fuksitapahtumia sekä näiden lisäksi joitain etätapahtumia rajoitusten taas kiristyessä
loppusyksylle. Kuitenkaan ei ehkä ihan kunnon opiskelijaelämäksi tätäkään kautta
voinut kutsua. Päällimmäisenä itselleni jäi mieleen ennen joulua järjestetty Teerenpelin
etä-tasting. Tästä kiitos Teerenpelin Allulle! Nyt voimme esittää ehkä jotain tietävämme
muistakin juomista kuin perinteisestä opiskelijoiden lempparista eli hanaoluesta.

Otetaanpa nopea kertaus siitä millaista opiskelijaelämä korona-aikana Linkillä oli.
Pandemian alkaessa vuoden 2020 alussa meni kaikki lukkoon ja itselläni ainakin tuli
koko kevät käytännössä oltua neljän seinän sisällä. Tähän aikaan ei
opiskelijatapahtumia näkynyt juuri ollenkaan rajoitusten ja uuden maailmantilanteen
takia. Ainoat asiat jotka pitivät opiskelijaelämässä olivat jatkuvat Ohjelmointi 2 demot
ja Semman järjestämä Semma delivery ruoka-auto. Tästä Semmalle suuri kiitos.
Vaikkei muuta opiskelijakulttuuria tähän aikaan saanutkaan, sai sentään
opiskelijahintaisia ja maittavia aterioita.

Hei kauniit ja rohkeat kanssalinkkarini sekä muut lehden käsiinsä saaneet!

päätoimittajan wall of textpäätoimittajan wall of textpäätoimittajan wall of text

Toivon suuresti koko ainejärjestölle hyvää syksyä ja kannustan jokaista linkkaria lähtemään kaikkeen
ainejärjestön järjestämään toimintaan mukaan. Moni on voinut tuntea itsensä koronan takia syrjäytyneeksi
opiskelijaelämästä, mutta nyt onkin hyvä aika alkaa sitä paikata. Näistä opiskeluvuosista ei varmasti takaisin
saada yhtään eikä täällä kukaan ikuisesti opiskele, joten ottakaa opiskeluajasta kaikki irti vielä kun sitä riittää! 

1.



puheenjohtajanpuheenjohtajanpuheenjohtajan
terveisetterveisetterveiset
Morjens kaikki lukijat, tässä puhuu Linkin laivan kapteeni!

Aloitetaan tähän heti alkuun tärkeimmällä, eli onnittelemalla kaikkia uusia
opiskelijoita jotka nyt syksyllä tai viime keväänä aloittivat opinnot IT-tiedekunnan
riveissä! Olette valinneet todella kiinnostavan ja monipuolisen alan, josta löytyy
kaikille varmasti jotain mielenkiintoista opiskeltavaa. Olit sitten tietotekniikan,
koulutusteknologian, kognitiotieteiden tai tieto- ja ohjelmistotekniikan opiskelija,
toivotamme teidät erittäin tervetulleeksi joukkoomme Agoralle opiskelemaan!

Muistakaahan kaikki linkkarit, että Linkki on täällä tukivoimana teille ja meiltä voi
pyytää apua niin opinnoissa, opiskelijan edunvalvonnassa ja vaikka kuntosalilla
penkkipunnerruksen spottauksessa. Linkin kanssa yritetään teille keksiä
kaikenlaista hauskaa opintojen ohelle ja ajaa teidän etuja myös tiedekuntaan
päin. Jos teillä on jotain mielenpäällä liittyen opintoihin tai Linkin toimintaan,
ottakaa vain yhteyttä esimerkiksi Telegrammin kautta. Kaikilla hallituslaisilla
pitäisi siellä lukea pesti nimen perässä niin siitä meidät ainakin tunnistaa.

Kevät onkin Linkille suhteellisen kiireistä aikaa ja varsinkin tämä edellinen kevät
oli todella toiminnan täytteinen. Saatiin esimerkiksi pitkästä aikaa järkättyä yksi
Linkin suurimpia tapahtumia eli Jyväsmetro. Metro on ilmeisesti edellisen kerran
järjestetty 2019 keväällä, joten se oli varmasti monelle uusi ja toivottavasti hyvä
kokemus. Teekkarit pääsivät uiskentelemaan Jyväsjärveen uudet hienot lakit
päässään ja sitsejä pidettiin niin monet ettei niitä kaikkia voi edes muistaa. Myös
ainejärjestötilamme Kattila on taas auki ja sinne voi mennä taas kahvia
maistelemaan, vaikka tila siellä onkin hiukan rajallinen (vink vink tiedekunta).
Siellä on myös uusi Xbox Series X jota kannattaa käydä koeajamassa.

2.

Eipä siinä muuta kun hyvää syksyä kaikille ja onnea ja jaksamista opintoihin
ja kaikkeen tulevaan!

Viime kevät olikin Linkin toiminnan kannalta jännittävää aikaa. Meikäläinen pääsi
vaihtamaan rahastonhoitajan pestistä suoraan puheenjohtajan paikalle ja
nopean mökkimayhem perehdytyksen jälkeen hypättiinkin suoraan syvään
päähän. Mukaani sain tietty tosi hyvän ja aktiivisen hallituksen kenen kanssa on
ollut tosi mukava työstää Linkin toimintaa. Toivottavasti olette päässeet heidät ja
meidät jo tapaamaan ja jos ette ole niin Linkin tapahtumista voitte meidät
ainakin bongata. 

Kehotan myös kaikkia uusia sekä vähän vanhempia, ja itseasiassa kaikkia siltä väliltäkin,
opiskelijoita osallistumaan aktiivisesti Linkin toimintaan mukaan. Mukaan voit tulla tekemään
ihan kaikenlaista, kuten hallituslaiseksi, aktiiviksi tai tietenkin vain perus rivisotilaaksi mukaan
pyörimään toimintaan mukaan ja uusia kavereita hankkimaan. Eri pesteistä voit kysellä
esimerkiksi meiltä hallituslaisilta, jotka esitellään tuossa seuraavaksi. Nyt kun tätä hommaa
saadaan taas vetää täydellä höyryllä niin on luvassa kaikenlaista kiinnostavaa ja jännittävää!

WALTTERIWALTTERIWALTTERI
MIELTYMIELTYMIELTY

PUHEENJOHTAJAPUHEENJOHTAJAPUHEENJOHTAJA
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Maailma näyttäisi pikkuhiljaa aukeavan (en lupaa mitään), joten josko tässä pikkuhiljaa taas näkisi muita
(muutenkin kuin Zoomissa). Vihdoin pääsee maistamaan sitä oikeaa ja perinteistä opiskelijaelämää. Joten jos
minua näkee esimerkiksi opiskelijatapahtumissa, saa tulla nykimään hihasta jutulle! Palataan astialle.

hallituksenhallituksenhallituksen
esittelytesittelytesittelyt

puheenjohtaja
puheenjohtaja
puheenjohtaja
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3.

Moikka, puheenvuorossa 21v Aleksi, kolmannen vuoden
tietotekniikan opiskelija. Tänä vuonna meikäläinen toimii Linkin
varapuheenjohtajana, jolla ei ole mitään tiettyjä määrättyjä tehtäviä.
Toimin siis pj:n oikeana kätenä ja autan kaikkia hallituksen muita avun
tarpeessa olevia toimijoita. 

Lähdin hallitustoimiin, koska halusin nähdä järjestömme jäseniä
laajemmin, mutta halusin myös olla mukana Linkin järkkäämissä
siisteissä jutuissa. Varapuheenjohtajaksi halusin lähteä, sillä halusin
nähdä myös hallitustoimintaa laajemmin. 

Jos itseltäsi löytyy yhtään intoa lähteä enemmän
ainejärjestötoimintaan mukaan, kannattaa ehdottomasti hakea
mukaan! Hallitus/aktiivitoiminnassa muodostuu myös tiivis
kaveriporukka, joiden kanssa voi ainejärjestötoimien ulkopuolellakin
viettää aikaa ja esimerkiksi potea yhdessä tehtäviä. 

Vapaa-ajalla tykkään käydä punttisalilla (ja tietenkin opiskelijatapahtumissa). Töitä tulee myös arkipäivinä tehtyä
opintojen ohella (jos tunnet olevasi osaava kaveri ja vailla töitä, vedä hihasta ;)). Muuhun ei tällä hetkellä
oikeastaan aika riitäkkään.

Moikka, nyt alkoi syksyllä kolmasvuosi ja opiskelen koulutusteknologia.
Puheenjohtajana tehtäviini kuuluu linkin edustaminen, kokousten
johtaminen ja yleisesti paketin pitäminen kasassa. Puheenjohtajana
pääsee kuitenkin monipuolisesti pyörimään jokaisen sektorin ympärillä.
Ainejärjestötoimintaan kannattaa lähteä mukaan jos haluaa päästä
syvemmälle yliopisto skeneen sisään. Hallituksessa pääsee toimimaan
laajasti muiden ainejärjestöjen kanssa ja näkemään yliopiston toimintaa
lähempää. 

Parasta on ollut päästä tutustumaan muihin ainejärjestöihin ja näkemään
lähempää miten heillä hoidetaan asioita. Vapaa-ajalla tulee tehtyä sitä sun
tätä, yleistä hengailua ja PC:llä cs. Paavo käski laittaa jotain kannustavaa
loppuun, niin jos ei jaksa niin koittaa vaan jaksaa :)!
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Mielestäni iso osa ”yliopisto kokemukseen” kuuluu ainejärjestössä oleminen ja sen erilaiset tapahtumat.
Myös mahdollisesti aktiivina tai hallituslaisena olemisesta saa uusia kokemuksia ja mahtavia muistoja sekä
nätti pieni lisä CV:een. Meillä on tällä hetkellä ainejärjestössä mahtava porukka ja ilmapiiri ja toivon että
myös sinäkin olisit omalla mieluisellasi tavallasi osa sitä. Minut nähdessäni luokseni voi tulla vapaasti
juttelemaan niitä näitä ja tutustumaan paremmin. Toivottavasti näemme seuraavassa tapahtumassa! 

rahastonhoitaja
rahastonhoitaja
rahastonhoitaja

Rahastonhoitajan hommat on aika helpot ja ei todellakaan vie
paljoa aikaa. Ainejärjestötoimintaan lähdin kontaktien takia.
Halusin tavata uusia ihmisiä ja saada kokemusta, josta olisi myös
tulevaisuudessa hyötyä, ja uusia ihmisiä on todellakin päässyt
tapaamaan ja myös Linkin ulkopuolelta, joka on ollut siistiä!
Ennen rahastonhoitaja hommia olin 2021-vuoden aktiivina yrkkä-
tiimissä, ja sitten päätin lähteä enemmän toimintaan mukaan ja
päädyin rahastonhoitajaksi. Sivuaineeni on rahis, joten
rahastonhoitajan pesti oli minulle aika no brainer, ja niistä
opinnoista on ollut jopa avuksi, varsinkin kirjanpidossa.

Moiiii, jag är Weerti Montonen, 21 År, kolmannen vuoden
tietotekniikan opiskelija! Toimin Linkin rahastonhoitajana, eli
makselen laskuja myöhässä ja lähettelen yrityksille laskuja.
Näiden lisäksi teen myös kirjanpidon, tilinpäätöksen ja -
tarkastuksen, joka on todella hauskaaaaaaa.

4.

Terve! Olen Iiro Ruotsalainen toisen vuoden
tietotekniikan opiskelija. Hallituksessa olen sihteerinä ja
pääasiassa kirjoitan kokouksissa pöytäkirjoja. Silloin
tällöin autan muissa hommissa, kun aikataulut osuvat
kohdilleen. Hain hallitukseen erään uuden kaverin
kannustuksen jälkeen ja minulle ns. ehdotettiin sihteerin
hommia ja hyväksyin ne. Muuta ainejärjestö hommaa
olen mm. ollut sitseillä ”selvänä kaverina” sekä
yhdenvertaisuusvastaavana. Eli olen ollut se selvä
alkoholiton kaveri, jolle voi tulla juttelee niitä näitä tai
kertomaan huolistaan ja murheistaan tapahtuman
aikana.

Ainejärjestössä olemista suosittelen suuresti myöskin minunkaltaisille introverteille. Tätä kautta on helppo
tapa saada uusia kavereita ja kokea kaikkea uutta ja jännää. Itse esim. kävin ensimmäistä kertaa baarissa
sitsien jälkeen uusien tuttavuuksien kanssa jatkoilla ja hauskaa oli.
Vapaa-ajallani pääasiassa pelailen erilaisia videopelejä. Tällä hetkellä lähinnä Assassin's Creed Odysseyta ja
Genshin Impactia. Muulloin ajelen kotikaupunkiini Oulaisiin perhettäni tapaamaan tai saatan kasailla
pienoismallejani tai taas tulostella jotain turhaa 3D tulostimella. Myös Netflixiä ja Crynchyrollia katsomalla
aika kuluu yllättävän nopeasti.

W
eerti M

ontonen

Minulta löytyy jonkun verran mielenkiinnonkohteita/harrastuksia,
oli se sitten laskettelu, ohjelmointi, sijoittaminen, sali, skeittaus,
musiikki tai videopelit ja on aina mielenkiintoista kun pitää näistä
valita ja jakaa aikaa. Miks päivässä on vain 24-tuntia :(. Suosittelen
talvella käymään laajiksessa laskettelemassa, linkki taralla saa
alennusta!! Jos mua jossain satut näkee (Bro miks stalkaat mua)
tuu vaan juttelee!
Paavo sano, että tähän loppuun ”jotain kannustavaa”, joten lopetan tekstini lainaamalla alamme isää, Alan
Turingia. ”Those who can imagine anything, can create the impossible.”
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tapahtum
apäällikkö

tapahtum
apäällikkö

tapahtum
apäällikkö

Täällä toinen tapsa Miusu, eli virallisemmin Maiju Kotanen. Mulla on menossa
kolmas vuosi tietotekniikalla, vaarallisesti näyttäisi siltä, että mustakin tulee
vielä kunnon n:nnen vuoden opiskelija. Ihanan Ainon kanssa tosiaan tänä
vuonna tapahtumahommien parissa pyörimistä, kaikki mahtavat
tapahtumaideat otetaan ilolla vastaan!

5.

Pestin esittelyn Aino hoitikin jo tosi mallikkaasti, ei siihen oikeastaan mitään
lisättävää ole :D Tässä hommassa parasta on ehdottomasti ollut muihin
ihmisiin tutustuminen ja yhdessä tekeminen. Tapahtumien suunnittelu ja
toteutus on myös letkeää hommaa, pääsee vaikuttamaan siihen miltä
linkkareiden arki opiskelujen ohella näyttää! Hainkin tähän rooliin siksi, että
pääsisin tekemään tapahtumista itselle (sekä myös muille) mieleisiä, eikä
ollenkaan haittaa, että CV:ssä saa kehua tehneensä jotain :) 

Mun aktiiviura alkoi fuksivuotena verijumalan pestillä ja koska se oli niin hauskaa, päädyin ihan
hallitushommiin. Seuraavana vuonna hain hyvinvointipäälliköksi, ja päädyin mutkien kautta toimimaan
myös varapuheenjohtajana. Siinä samalla kun pääsi näkemään tapahtumahommiakin lähemmin, ja sehän
vaikutti tosi kiinnostavalta, joten tässä sitä nyt ollaan!

Mulle aktiivi/hallitushommat on ollu tosi palkitsevaa toimintaa, pääsee tutustumaan muihin ihmisiin ja tekemään
yhdessä muiden kanssa. Aktiivina aloittaminen on helppo tapa päästä mukaan, ja omaan pestiin on helppo
vaikuttaa. Linkillä on paljon kaikkea kivaa tekemistä, kannattaa ihmeessä hakea jos yhtään tuntuu siltä :)

Vapaa-aikaa kulutan koirani Kiran kanssa ulkoilemalla, telkkarin ääressä neulepuikkojen kanssa tai koneella
pelaillen. Joskus saatan eksyä myös salille, mutta se jos mikä on harvinainen näky! Tykkään myös viettää aikaa
kavereiden kanssa ja opiskelijabileet on aina best! Mulle saa tulla juttelee ihan kaikesta, uusiin ihmisiin on aina
kiva tutustua. Kirakin tykkää uusista kavereista (ja rapsutuksista), joten meidän kanssa saa kyllä lähteä vaikka
ulkoilemaan! Nähdään tapahtumissa :)

Heips! Olen Aino Sipola, toisen vuoden tietotekniikan opiskelija (ja neljättä vuotta yliopistolla, eipä siitä
sen enempää). Tänä vuonna toimin kamuni Miusun kanssa Linkin toisena tapahtumapäällikkönä!
Edellisenä vuonna ryhdyin aktiiviksi tapahtumatiimiin, sillä tapahtumien järkkääminen ja suunnittelu
kiinnosti ainakin etäisesti – enkä sitä sitten pahemmin katunutkaan, joten päätin jatkaa hommaa tänä
vuonna astetta aktiivisemmin.

Tapahtumapäällikön pestiin kuuluu juurikin tapahtumien suunnittelua ja sen parissa kokoustelua,
pöytien roudaamista, satunnaista Shrek-kylttien väsäämistä, kommunikaatiota eri ainejärjestöjen ja
yritysten kanssa, ja ainakin tuhat mahdollisuutta tutustua uusiin ihmisiin. Bonuksena pestistä saa toki
myös mukavan merkinnän cv:hen, sekä tulevaisuudessakin hyödyllistä käytännön kokemusta
tapahtumien järjestämisestä. Miusun kaverina hommaa on ollut leppoista tehdä, vaikka 

Vapaa-aikani kuluu vaihtelevasti kavereiden seurassa, kuulokkeet korvissa käsitöitä tai piirustelua puuhastellen,
ja (mahdollisesti aikaisempaa opinalaani) ranskaa opiskellessa. Silloin tällöin opiskelen myös tietotekniikkaa.
(Salilla en ole käynyt koskaan vapaaehtoisesti.)

Varsinkin koronatilanteen vihdoin [uskottavassa määrin parempaan suuntaan liikkumista kuvaava verbi]:ssa,
odotan innolla syksyä ja sen mukanaan tuomia, jo toivottavasti entisen kaltaisia tapahtumapöhinöitä! Syksy
lähtee liikkeelle fuksitapahtumien parissa, ja mikäs sen parempi tapa tutustella uusien ihmisten kanssa, ja
törmäillä jo tuttuihinkin. Tule tunnistaessasi nykäisemään hihasta ja puhumaan tapahtumista, kielistä (taikka
kielillä), lempimusiikistasi, kasveistasi, kissoista, tai oikeastaan mistä vaan! Ei sido aktiivi-/hallitushommiin, vaikka
saattaa siihen johtaakin :)

koronarajoitukset vielä alkuvuodesta tuottivatkin hankaluuksia tapahtumien järjestelemiseen. Kahdestaan ei
hommia myöskään ole tarvinnut hoitaa – tapahtumatiimiin kuuluu tänä vuonna meidän lisäksemme 5 ihmistä,
ja muilta hallituksen jäseniltä on aina tarvittaessa saatu apua. Teemme myös tiivistä yhteistyötä muiden
ainejärjestöjen tapahtumatiimien kanssa – tämän kevään aikana suunnittelu- palavereissa ja muissa
järjestelypöhinöissä on parhaimmillaan tainnut olla mukana neljän eri aj:n edustus.
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Moro! Olen Eemil Hukkanen, toisen
vuoden tieto- ja ohjelmistotekniikan
opiskelija. Hallituksessa pestini on
teekkarivastaava. Toimin siis DI-
opiskelijoiden eli “teekkarien” edustajana
hallituksessa.

Joonas Ruth
hyvinvointipäällikkö
hyvinvointipäällikkö
hyvinvointipäällikkö

Loppuun voisin heittää, että jos ainejärjestötoiminta
kiinnostaa tai mietityttää niin mun kanssa voi tulla
jutskailemaan, yritän parhaani mukaan antaa infoja. Ja, jos
tapahtumissa satutaan törmäämään niin tuu ihmeessä
tutustumaan. Ei muuta ku hyvää syksyä koko Linkkari väelle!6.

Lähdin hallitustoimintaan mukaan
vähän vahingossa. DI-koulutuksen
startattua haluttiin yliopiston sekä Linkin
puolesta joku kuka voisi olla
yhteyshenkilönä sekä edustajana
teekkareille. Suostuin ensiksi hoitamaan
pienen homman kunnes kysyttiin
voisinko tehdä toisenkin. Tästä seurasi
kiinnostus lähtemään virallisesti
edustajaksi hallitukseen saakka. Ennen
nykyistä hallituspestiäni en ole toiminut
edes aktiivina, mutta olen toiminut
edellisissä kouluissani tutorina. 

Ainejärjestötoiminnassa parasta tähän
mennessä on ollut uudet kaverit.
Hallituksen kautta pääsee helposti
tutustumaan esimerkiksi vanhempiin
opiskelijoihin. Hallituksen kautta pääsee
myös duunaamaan muitakin hienoja
juttuja. Esimerkiksi itse pääsin toimimaan
Linkin sitseillä toastmasterina.

Vapaa-ajallani tykkään ennen kaikkea
rentoutua. Rentoutuminen tarkoittaa
minulle kaikkea mihin ei liity palautettavia
koulutehtäviä. Näistä aktiviteeteista hyvä
esimerkki on erilaiset ainejärjestön
järkkäämät tapahtumat. Nyt koronan
hellittäessä on ollut kiva saada
tapahtumat rullaamaan normaaliin tahtiin
ja toivotaan tilanteen pysyvän näin. 

Moro! Oon Joonas Ruuth, kolmannen vuoden opiskelija
tietotekniikalta. Oon tänä vuonna mukana hallituksessa ja mun
pesti ois hyvinvointipäällikkö aka hyvis. Hyviksenä toimin
välikätenä hallituksen ja hyvinvointitiimin välillä ja pyrin pitää
huolta siitä, että kaikki tiimissä olisi hyvin ajan tasalla kaikesta
mitä tapahtuu.

Hallitustoimintaan lähdin mukaan puhtaasti mielenkiinnosta.
Omat opinnot alkoi tammikuussa 2020, josta melkein heti starttas
eka koronakevät. Siinä jäi oma opiskelijaelämä aika pitkäks aikaa
tauolle. Hallitustoimintaan mukaan lähteminen anto mulle hyvän
laskun takas opiskelijaelämään, koska pääsi hyvin kiinni omaan
ainejärjestöön ja sai sen kautta myös uusia kavereita.

Mulla ei ennestään ollut aktiivina toimimisesta kokemusta ja oonki
hyvä esimerkki, että se ei ole pakollista ainejärjestön hallitukseen
hakiessa. Tärkeää on että on kiinnostusta ja halua puuhastella
erilaisia ja samalla varmasti myös uusiakin juttuja.
Hallintotoiminnassa pätee erittäin hyvin se, että tekemällä ja
seuraamalla oppii.

Voin lämpimästi suositella jokaiselle ainejärjestön toiminnasta
kiinnostuneelle hallitus- ja aktiivitoimintaa. Toiminnan kautta
saatava kokemus ja uudet kamut piristää tosi paljon omaa
opiskelijauraa mikä on loppupeleissä tosi lyhyt. Hyviksenä tosiaan
vedetään omaa tiimiä, johon kuuluu muun muassa kopo, sopo, kv-
ja fuksivastaava, verijumala sekä ympäristövastaava. Vinkkinä
myös, että aktiiviksi voi lähteä myös kesken kauden, eli jos joku
homma jossain tiimissä kiinnostaa niin mulle voi vaikka laittaa
suoraan viestiä! Hommaa löytyy kyl halukkaille (Vink vink
hallitukselle ja aktiiveille järjestellään virkistäytymisiltoja :) ). 

Mun vapaa-aika kuluu pelatessa ja urheillessa. Peleistä iskee
erityisesti loli, cs ja joskus myös dota. Kotona hengailee myös tosi
vilkas villakoira niin sen kanssa tulee kans liikuttua ja leikittyä
päivittäin. Käyn tällä hetkellä myös töissä, joten vapaa-ajalla tulee
myös välillä tehtyä koulujuttujakin, koska joskus pitää myös
valmistua :D.
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Tervehdys, puheenvuorossa nyt
Linkin yritys- ja yhteistyöpäällikkö
Daniel, 25v toisen vuoden
tietotekniikan opiskelija. Yrkkänä
tehtäviini kuuluu ainejärjestömme
yhteistyön kehittäminen, joka
konkreettisesti näkyy järjestömme
kassan ja jäsenetujen tilassa. 

Jim
i H

iltunen
m

ediavastaava
m

ediavastaava
m

ediavastaava

Näillä seteillä sait toivottavasti tarpeeksi tietoa minusta ja eritoten
mediavastaavan sekä mediatiimin tehtävistä. Toivottavasti sinussa
heräsi edes pieni kipinä lähteä mukaan aktiiviksi tai jopa
hallitukseen, sillä ovi on avoin kaikille ja kuten sanottu, tässä
diilissä voi vain voittaa, sillä uudet kokemukset ja ystävät ovat 7.

Hallitustoimintaan minut sai
nimenomaan yrkän pesti, koska koin
pääseväni vaikuttamaan välittömästi
jäsenistömme elämänlaatuun, mutta
samalla kehittämään toimintaa
pitkällä aikavälillä. Täytyy myöntää,
että rooli on vastannut täysin
odotuksia, enkä voisi tyytyväisempi
olla valintaani. Hallitustoiminnassa on
myös sosiaalinen osa läsnä, jonka
takia pääsee tutustumaan uusiin
ihmisiin ja verkostoitumaan, joten
suosittelen lämpimästi!

Opiskelun ja järjestötoiminnan
ulkopuolella minut voi löytää
erilaisten taide- ja
kulttuurihömpötysten seasta, sekä
urheilemasta (jos boulderointi tai
tennis kiinnostaa niin hit me up).
Osasyynä Jyväskylään hakemiselle oli
se, että kesäisin tykkään puuhastella
luonnossa ja täällä siihen näyttää
olevan hyvät mahdollisuudet, joten
kelien lämpenemistä innolla
odotellen. Suhteellisen iso osa
ajastani menee myös töiden parissa,
mutta voin onnekseni sanoa etten
vihaa työtäni! 

Toivotaan että saadaan palautettua
opiskelijaelämä “vanhoille hyville
ajoille” ennen koronaa ja kehitettyä
Linkin toimintaa entistä paremmaksi.
Nähää mestoil!

Eikun morjensta pöytään, täältä
mediavastaavan löytää, rehti
palveleva on aina hal-li-tus! Olen
tosiaan Hiltusen Jimi, 24v ja olen
ensimmäisen vuoden
tietotekniikan opiskelija.
Ensikosketuksen Itse opintoihin
sain kuitenkin jo 2020 syksyllä, kun
grindasin (16op :D) itsenäisesti
avoimen yliopiston kautta
tietotekniikan kursseja ja siten sain
myös opiskelupaikan yliopistosta!

Linkin hallitukseen päädyin opiskelujen alkuhuuman innoittamana, sillä
ajattelin, että on hyvä olla vähän kaikessa mukana, jotta saa
mahdollisimman paljon irti yliopistosta. Mediavastaavan tehtävänä on
käytännössä olla tukena omalle mediatiimille. Voi siis kuulostaa siltä,
että mediavastaava ei siis tee yhtikäs mitään, mutta yleensä
mediavastaava ottaa myös itselleen jonkun mediatiimin tehtävistä.
Minun tapauksessani olen ottanut sosiaalisen median ja graafikon
tehtävät omalle kontolleni saadakseni nimenomaan kokemusta
somessa julkaisemisesta ja julkaisujen tekemisestä. Muita rooleja
mediatiimissä ovat valokuvaaja, webmaster, tiedottaja, päätoimittaja A
href -jäsenlehteen ja memelord. Näistä kaikista rooleista voi meikältä
kysyä tarkemmin sit yksärissä, varmasti jokaiselle jotain tekemistä
keksitään mediatiimistäkin! Kokemusta saa löytyä, mutta sitä saa myös
tässä tehtävässäkin, joten mitään menetettävää ei ole vaan päinvastoin
tässä voi vain voittaa. Sen lisäksi, että LinkedInissä voi sitten flexailla
Video-CV:ssä saamastaan uusista kokemuksista ja hienosta
tittelinimikkeestä, pääsee myös mukaan hallitukseen aktiiviksi, jolloin on
tervetullut myös hallituksen ja aktiivien, sekä tiimin, omiin
virkistysiltoihin. Hallitustoiminnassa mukana olevat myös parantavat
huomattavasti todennäköisyyksiään saada elinikäisiä opiskelijaystäviä!

Jotain vielä meikäläisestä. No yleensä se kaveriporukan sekoilija ja
läpänheittäjä, mutta myös mukavaa juttuseuraa. Mielenkiinnon
kohteita on isosti tällä hetkellä oppia kunnolla tykittämään koodia,
Padel ja kaikki muut mailapelit, mut erityisesti Padel, koska no…
Padel (tuu koittaa), salilla käyminen, jotta voi näyttää Zyzz joku päivä
ja tietokonepelit, joissa yleensä olen räiskimässä toisia pelaajia
onlinessa tai valloittamassa yksin mielettömiä fantasiamaailmoja
jonain urheana badass tahrattuna, velhona tai tonttuna. Lisäksi
löytyy myös kiinnostusta asunto- ja osakesijoittamisesta sekä kaiken
maailman muusta business as usual toiminnasta. Luokittelen siis
itseni Jim Carreyksi, jossa on ripaus nörttiä ja terveysintoilijaa ja joka
tahtoo myöhemmin elämässä olla taloudellisesti riippumaton ja
työskennellä paikasta riippumattomasti.
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Teekkarit tuli taloon
H A A S T A T T E L U

Viime syksynä 2021 Jyväskylän IT-tiedekunnassa elettiin jännittäviä aikoja, sillä
tiedekunnassa alkoi uusi tutkinto-ohjelma nimellä tieto- ja ohjelmistotekniikka. Tieto- ja
ohjelmistekniikka onkin Jyväskylän ensimmäinen diplomi-insinöörikoulutus ja sitä
kautta saatiin Jyväskyläänkin vihdoin teekkareita. Uusilla tieto- ja ohjelmistotekniikan
opiskelijoilla onkin ollut kiireinen ensimmäinen vuosi. Opintojensa lisäksi heistä monet
ovat olleet aloittelemassa luomaan Jyväskylään teekkarikulttuuria. Toistaiseksihan tieto-
ja ohjelmistotekniikan opiskelijat ovat saaneet mahdollisuuden liittyä Linkin jäseniksi ja
muutamia aktiivisia tieto- ja ohjelmistotekniikan fukseja on Linkin tapahtumissakin
näkynyt. Vappuna uudet teekkarit kävelivät hienon "Teknologiakylä"-kyltin alta suoraan
Jyväsjärveen kastautumaan, jonka jälkeen he saivat myös painaa itse suunnittelemansa
teekkarilakinkin päähänsä. Vilkkaan kevään jälkeen teekkarit saivat oman kiltansakin
pystyyn, joka ristittiin nimeltään Algo ry:ksi! Käykääpä kurkkimassa heidänkin somet ja
sivut läpi!

Haastattelu

Miten on opinnot lähteneet käyntiin? Onko opetus ja aiheet
olleet sellaisia kuin oletit ja oletko ollut niihin tyytyväinen?

 

Opinnot ovat lähteneet rauhallisesti käyntiin. Opinnot ovat
vastanneet sitä mitä odotin, sillä otin DI-alan koulutuksesta
etukäteen selvää. Eli olen ollut tyytyväinen.

 

Haastattelija

Eemil Hukkanen

Hyvin on opinnot lähtenyt käyntiin. Tuntuu että on
oppinut suhteellisen paljon uutta ja todella laajalta alalta.
Ja Jyväskylästä olen myös tykännyt opiskelijakaupunkina.

 

Jesse Haimi

Haastateltavat
Saimme tilaisuuden haastatella kolmea syksyllä 2021
aloittanutta tieto- ja ohjelmistotekniikan opiskelijaa
heidän tähän asti kuluneista opintokokemuksista,
ainejärjestötoiminnasta, sekä teekkariuden
aloittamisesta Jyväskylässä. Haastattelu suoritettiin
alkukeväästä 2022.

Eemil Hukkanen
Jesse Haimi
Minea Nupponen

Minea Nupponen

Edelliset pohjusti jo tosi hyvin. En itse ollut
erityisemmin selvittänyt mitä tämä koulutus pitää
sisällää, mutta olen tykännyt todella paljon opiskeluista
ja toteutuksista.

 

8.



Haastattelija

Oliko Jyväskylän tieto- ja ohjelmistotekniikka
ensimmäinen valintasi yhteishaussa? Minne
muualle hait ja oletko tyytyväinen valinnastasi?

 

Ei ollut ensimmäinen kohde, ekana oli Jyväskylän
kauppatieteet, toka valintani oli tieto- ja ohjelmistotekniikka.
Olen ollut valintaan todella tyytyväinen, sillä tuntuu että
itselle parempi tapa oppia on tehtävien ja demojen kautta,
eikä pelkkien esseiden ja kirjallisuuden.

 

Haastattelija

Eemil Hukkanen

Jesse Haimi

Oli ykkösvalinta. Hain vain yhteen yliopistoon, sekä sen
lisäksi moneen ammattikorkeakouluun esim. Jyväskylään,
Mikkeliin ja Tampereelle. Olen ollut valintaan ihan
tyytyväinen ja tuntuu hyödylliseltä alalta.

 

Minea Nupponen

Minulla oli kans ekana valintana. Muita valintoja olivat
kauppis ja luokanopettaja, eli aika erilaisia hakukohteita.
Olen tykännyt sikana tästä alasta ja opiskelu tuntuu kivalta. 

Miten hyvin koet sisäistyneesi opiskelijakulttuuriin?

 

Haastattelija

Eemil Hukkanen

Koen sisäistyneeni hyvin opiskelijakulttuuriin, sillä olen
päässyt ainakin jonkun verran käymään
opiskelijatapahtumissa ja sitä kautta myös tavannut paljon
porukkaa. Myös teekkarisaralta on ollut mukava kuulla
vanhoja teekkariperinteitä.

 

Kyllä sanoisin että olen hyvin sisäistynyt opiskelijakulttuuriin.
Aiemmin olen päässyt aika hyvin tapahtumissa käymään,
paitsi tämän vuoden puolella. Myös kirjastolla on esimerkiksi
ollut kiva opiskella kavereiden kanssa. Yksinasuminen on
ollut myös todella mukavaa ja hauska kokemus!

 

Jesse Haimi

Aiemmat sanoivat taas hyvin. Hyvin olen itsekkin
päässyt menoon mukaan ja päässyt tapahtumissa
käymään ja kirjastolla hengaamaan kavereiden kanssa.

Minea Nupponen

Millaisena näet ainejärjestötoiminnan? Oletko mukana
siinä ja jos et, onko erityistä syytä mikset ja haluaisitko
enemmän toimintaan mukaan?

 

9.



Nään ainejärjestötoiminnan kehittyvän oikeaan suuntaan
aktiivisemmaksi ja näkyvämmäksi ja olen siinä toiminnassa
mukanakin, eli Linkin hallituksessa olen teekkarivastaavana.

 

 

Eemil Hukkanen

Jesse Haimi

Pidän ainejärjestötoimintaa todella tärkeänä ja hienona
asiana. En itse ole lähtenyt aktiivitoimintaan mukaan,
mutta on hyvä, että ainejärjestössä on porukkaa jotka
tekevät meille jäsenille kaikkea kivaa.

 

Minea Nupponen

Arvostan paljon ihmisiä jotka järjestävät ja hoitavat näitä
ainejärjestötoiminnan eri asioita. Jos oma kilta lähtisi
toimintaan, niin saattaisin lähteä mukaan aktiivitoimintaan,
mutta toistaiseksi keskityn opiskeluihin.

 

Oletko kerennyt jo tapahtumissa käydä? Mikä
on ollut lempparisi ja mihin tai millaiseen
tapahtumaan vielä toivoisit pääseväsi?

 

Haastattelija

Eemil Hukkanen

Olen kerennyt nyt viime syksynä tapahtumissa hyvin käydä
ja lemppari tapahtumia ovat ehdottomasti sitsit. Eniten
odotan tulevaisuudessa pääseväni Linkin vuosijuhlille!

 

Oonhan mä kerennyt noissa tapahtumissa käydä. Yhdet sitsit tulleet
vasta testattua, ja meno oli ainakin mielenkiintoista... Lemppari
tapahtuma varmaan oli fuksiaiset, vaikka kaikki meistä osallistujista
tuntuivatkin vähän jännittyneiltä. Kyllähän se tietenkin illan myötä lähti
meno paranemaan ja porukka lämpenemään. Myös saunaillat Opinkivellä
ovat olleet todella hauskoja. Eniten odotan opiskelijavappua!

 

Jesse Haimi

Oon myös kerennyt hyvin käymään tapahtumissa.
Sitsit ovat oma lemppari, sillä niissä on aina oma
hieno tunnelma. Mäkin odotan vappua eniten!

 

Minea Nupponen

Oletko ollut millaisissa yhteyksissä muihin
teekkareihin? Onko teekkariyhteistyötä ja
yhtenäisyyttä tullut vielä vastaan?

 

Haastattelija

Yhteydet muihin teekkareihin on ollut aika paljon TEK:ltä,
sekä muista kaupungeista yhteyttä ottaneet teekkarit
kertomassa teekkariperinteistä. JTS:n (Jyväskylän teknillinen
seura) kanssa on myös jonkun verran tullut juteltua ja
toivottavasti heidän kanssaan päästään esimerkiksi vappuna
jotain kivaa järjestämään.

 

Eemil Hukkanen

10.



 
 

Jesse Haimi

Oon ollut yhteyksissä joka päivä ja kirjastolla tavataan päivittäin
teekkareiden kanssa. Hyvää yhtenäisyyttä on kasvanut ja tullaan hyvin
toimeen. Omia kaveriporukoitakin on tietenkin muodostunut. Ei oo vielä
muiden kiltojen teekkareista kuitenkaan kuulunut, haluaisin kyllä mennä
vierailemaan ja ryyppäämään muidenkin kaupunkien teekkareiden kanssa!

 

Minea Nupponen

Ei ole paljoa lisättävää, ei ole paljon yhteyksiä ollut muiden
kaupunkien teekkareihin vielä. Toivottavasti pian on!

 

Mitä odotat tulevaisuudessa eniten yliopistoelämältäsi?

 

Haastattelija

Eemil Hukkanen

Eniten sitä odottaa tietenkin valmistumista! Mutta
lähitulevaisuudelta odotan varmaan teekkarien
oman killan valmistumista.

 

Rehellisesti eniten odotan isoja kemuja ja valmistumista. Odotan myös
tietenkin oman killan valmistumista, sillä ollaan suunniteltu pinkkejä
haalareita. Ikimuistoisten elämysten kokemista yleisesti!

 

Jesse Haimi

Ainakin sitä, että opiskelut pysyisivät mukavina ja
kiinnostus opintoihin jatkuisi. Tietenkin odotan myös
tapahtumia ja oman killan perustamista.

 

Minea Nupponen

Onko muita sanoja tai terveisiä, joita haluatte
ainejärjestölehteen jakaa? Heittäkää joku biisisuositus!

 

Haastattelija

Eemil Hukkanen
Toivon että koronatilanne hellittää ja pääsisi niin sanottuun
normaaliin opiskelijaelämään kunnolla kiinni. Toivoisin myös että
useampi Linkin jäsen aktivoituisi enemmän ainejärjestötoimintaan
ja lähtisi sitä rohkeasti! Ja biisi suositus teekkarihymni, se pitää
kaikkien kuunnella!

 

Jesse Haimi

Tsemppiä opintoihin! Nähään Escissä!
Biisisuositus Mazza - Slowthai, A$AP Rocky

 

Minea Nupponen

Kivaa kevättä kaikille! Biisisuosituksena
voisin heittää Golden - Harry Styles
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ARVOSTELU
ENERGIAJUOMA-

Monster Energy 
Pacific Punch
Monster Energy Pacific Punch on Monster Energyn
uusimpia tulokkaita. Pacific Punch tulee erittäin
tyylikkäässä vaaleassa tölkissä, jossa on hienoja piraatti
tyylisiä grafiikoita ympäri tölkkiä. Pacific Punchilla on
melko omaperäinen maku. Ensimmäisenä mieleen tulee
Chupa Chups tikkari, sillä maku on aika imelä ja
tavallaan “esanssinen”. Maku on kuitenkin myös
hedelmäinen, joten juoma ei ole ylimakea. Kuitenkaan
enempää kuin yhden tölkin päivään tätä ei pystyisi
juomaan. Maku on sen verran imelä. Hintaa juomalla oli
2.19€ ja tölkissä oli 0.5l litkua. Juomalla on siis aika hyvä
hinta-laatu suhde ja kyllä tämä tulee ehdottomasti
juotua jos tulee ostettua.

ED Sour Strawberry

Maku       ★★
Tölkki       ★★★★
Hinta-laatu    ★★

Kokonaisuus    ★★

ED Energy Drinkiltä on juuri tullut uusi energiajuoma
ulos, ED Sour Strawberry. Sour Strawberry pullo on
samanlainen kuin muutkin ED sarjan energiajuomat,
eli musta pullo, jossa tällä kertaa hennon punaisella
hieman kiiltävällä fontilla lukee “ED” ja “Sour
Strawberry”, sekä muut tuotetiedot. Klassikko design
siis. Maku on todella miellyttävä, sekä hieman
pirtsakka ja makea. Pientä kirpeyttä meinaa maistua,
mutta en ehkä kirpeydeksi sitä kuitenkaan uskalla
kutsua sen mietouden vuoksi. Maku ei ole niin
pistävä ja herättävä, kuin esimerkiksi Megaforcella
tai Teholla on, vaan enemmän hapottoman limpparin
kaltainen pienellä twistillä. Mausta tulee myös
mieleen mansikan makuiset tikkarit. Puoli litraa tätä
litkua maksaa 2,19€, joten litrahintana hinta on
peruskauraa.

Maku       ★★★★
Tölkki       ★★

Hinta-laatu       ★★★
Kokonaisuus    ★★★12.



Seuraavana testissä on Nocco:n Cloudy soda, eli
samea sooda. Samea sooda tulee Noccon
perinteisemmissä tölkeissä, eli sininen pohja jossa
kaksi värillistä kenoviivaa keskellä. Design ei siis ole
kummoisempi. Maku kuitenkin on melko miellyttävä.
Mausta tulee ensimmäisenä mieleen mangolonkero,
eli sellainen mitä baarista saa kun baarimikko
sekoittaa mango tiivistettä normaaliin lonkeroon.
Maku on melko hedelmäinen ja makea, sekä hiukan
myös kirpeä. Tämä makeus ja hedelmäisyys alkaa
kuitenkin tökkimään, nyt jonkun aikaa juomaa
litkittyäni. Juoma tulee 0.33l tölkissä, joka maksaa
2.65€, eli hinta on suhteellisen korkea. Tämä juoma
jää ehkä testaamieni häntäpäähän ja jatkossa tätä
makua himoitessani juon vain mangolonkeron.

Nocco
Cloudy Soda

Maku       ★★★
Tölkki       ★★

Hinta-laatu       ★★
Kokonaisuus    ★★

Battery Jungled
Seuraavana testissä on Nocco:n Cloudy soda, eli
samea sooda. Samea sooda tulee Noccon
perinteisemmissä tölkeissä, eli sininen pohja jossa
kaksi värillistä kenoviivaa keskellä. Design ei siis ole
kummoisempi. Maku kuitenkin on melko miellyttävä.
Mausta tulee ensimmäisenä mieleen mangolonkero,
eli sellainen mitä baarista saa kun baarimikko
sekoittaa mango tiivistettä normaaliin lonkeroon.
Maku on melko hedelmäinen ja makea, sekä hiukan
myös kirpeä. Tämä makeus ja hedelmäisyys alkaa
kuitenkin tökkimään, nyt jonkun aikaa juomaa
litkittyäni. Juoma tulee 0.33l tölkissä, joka maksaa
2.65€, eli hinta on suhteellisen korkea. Tämä juoma
jää ehkä testaamieni häntäpäähän ja jatkossa tätä
makua himoitessani juon vain mangolonkeron.

Maku       ★★★★★
Tölkki       ★★★

Hinta-laatu       ★★★★
Kokonaisuus    ★★★★
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Teho
Lite Red
Seuraavana testiin on päässyt Tehon Lite Red. Tämä
on jo vähän vanhempi juoma, mutta itse ei aiemmin
ole tätä tullut testattua. Tölkki on samanlainen kuin
Tehon normaalikin tölkki, tällä kertaa punaisella
värillä. Tehon tölkki on omasta mielestä hienoimpia
mitä olen nähnyt. Juoman tuoksu on miellyttävän
rento ja makea, saisipa sen deodoranttina. Maku on
oletustani vastaan kuitenkin melko mieto. Maku on
makea, marjainen, sekä hiukan karvas, Teholle
tuttuun tapaan. Tämä karvaus on kuitenkin paljon
miedompi, kuin alkuperäisessä Tehossa. Pistävää
energiajuoman makua ei kuitenkaan juomasta löydy,
eikä juoma sitä oikeastaan jää kaipaamaankaan
pienen karvauden takia. Omasta mielestäni tämä on
yksi parhaimpia tältä arvostelukerralta. Hintaa 0.5
litran tölkillä oli 2.29 €, joten juoman hinta on aika
perus tasoa. Hinta-laatusuhde kuitenkin on tällä
juomalla todella hyvä!

Maku       ★★★★★
Tölkki       ★★★★★

Hinta-laatu       ★★★★
Kokonaisuus    ★★★★★

Tätä energiajuoma-arvostelua ei ollut sponsoroitu, eikä sen lopputuloksiin vaikutettu ulkoisesti
mitään kautta. Kirjoittaja ottaa vastuun arvostelustaan ja sen tuloksista. Jos sinulla on
palautetta arvostelun tuloksista tai eriävä mielipide, voit lähettää sen sähköpostilla osoitteeseen
itkemullejoki@linkkijkl.fi

Mitä mieltä olet arvostelun tuloksista? Väritä
hymynaama sen mukaan miten arvostelun
tulokset osuivat mielestäsi oikeaan!

Kirjoittaja: Paavo Nykänen

14.
Kuvat: lisenssivapaat netistä

Jos lukija edustaa jotain energiajuomia tuottavaa yritystä ja haluaa lähettää juomiaan seuraavaa
energiajuoma-arvostelua varten, ottakaa Linkkiin yhteyttä!



Missä voit rakentaa sängyn, ommella
lohikäärmepuvun tai uppoutua
virtuaalitodellisuuteen?

HACKLAB JYVÄSKYLÄ RY:N
KERHOTILASSA
KORTEPOHJASSA!

Hacklabit ja hackerspacet ovat maailmanlaajuinen ilmiö, jossa paikalliset harrastajat
perustavat yhteisen tilan tekemisilleen. Se mitä tilassa tehdään ja millaisia välineitä

sinne hankitaan riippuu täysin aktiivien mielenkiinnon kohteista.
 

Jyväskylän Hacklabilla välineistöä on tietokone- ja elektroniikkaharrastuksiin, puu-,
metalli- ja tekstiilitöihin sekä 3D-tulostukseen. Lisäksi kerholta löytyy

virtuaalitodellisuushuone, sauna sekä keittiö.

MITÄ HACKLABILLA TEHDÄÄN?

Kuka mitäkin! Kerhotilan puolella
harrastetaan mm. ohjelmointia,

radioamatööritoimintaa, elektroniikan
korjailua, tekstiilitöitä, 3D-

suunnittelua ja -tulostusta.
Työtilassa taas syntyy monenlaisia

huonekaluja puusta tai erikoisempia
koneita metallista.

Monelle hacklab on myös sosiaalinen
tila juttelulle, ruuan laittamiselle

yhdessä ja saunomiseen.
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MITÄ MAKSAA?
Opiskelijoille ja muille pienituloisille jäsenmaksu on 5 euroa kuukaudessa ja

avainjäsenyys 15 euroa kuukaudessa. Työssäkäyville jäsenmaksut ovat vastaavasti
10 €/kk ja avainjäsenyys 20 €/kk. Normaali jäsenyys oikeuttaa käynteihin

kerhoilloissa tiistaisin ja lauantaisin sekä tavaran säilytykseen. Avainjäsenyydellä
tilat ovat käytettävissäsi koska tahansa.

MITEN MUKAAN?
Hacklabin kerhotila on Kortepohjan DDR-talon

alimmassa kerroksessa. Sisäänkäynti on
Emännäntie 10:n puolella, Kortepohjan kirkkoa

vastapäätä. Autolle lähimmät pysäköintipaikat ovat
Salen pihalla, polkupyörällä pääsee ovelle asti.

 
Kerholla on avoimet ovet joka tiistai kello 18-20.

Silloin paikalta löytyy usein joku esittelemään tiloja
ja opastamaan alkuun. Yhdistyksen verkkosivuilta

https://jkl.hacklab.fi/ näkee ovatko ovet auki.
Kerholle voi tulla ihan vain tutustumaan, tai

halutessaan ryhtyä heti tositoimiin projektiensa
parissa.

KUKA TILOJA YLLÄPITÄÄ?
Kerhotilan siivous ja kehittäminen on täysin kävijälähtöistä. Esimerkiksi uusien

työkalujen hankinta käy joustavasti ehdottamalla ensin hallitukselle, ostamalla ne ja
lähettämällä kulukorvaushakemuksen. Tavoitteena on mahdollistaa tiloissa hyvin

monipuolista toimintaa jäsenten tarpeiden mukaan.
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MITÄ JOS EN OSAA?
Hacklab on yksi parhaista paikoista opetella!
Jäsenistöstämme ja etenkin keskustelukanavalta
löytyy osaamista hyvin laaja-alaisesti. Kerhollakin
neuvotaan auliisti jos tiedetään, mutta ihan joka
alan eksperttiä ei aina ole paikalla.

Osa puutyöpuolen työkaluista, kuten sirkkelit, ovat
aloittelijalle syystäkin pelottavia. Tärkeintä on
varmistaa, ettei riko ihmisiä. Työkalujen käytöstä
kannattaa lukea etukäteen verkosta ja kysyä muilta
opastusta alkuun. Kunhan tarvittavat suojaimet
ovat käytössä ja järki mukana, voi ryhtyä rohkeasti
harjoittelemaan!

TERVETULOA MUKAAN!

Avoimet ovet ovat tiistaisin klo 18
alkaen, tervetuloa kurkistamaan!

Ryhmäkeskusteluun voi myös liittyä
osoitteessa

https://jyväskylä.hacklab.fi/kerhotila/ry
hmakeskustelu/, vaikka ei olisi vielä

jäsen.
Teksti: Hacklab Jyväskylä ry
Kuvat: Hacklab Jyväskylä ry
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TEKin tervehdys A

hrefiin 2022
Heipä hei,
olen Nuutti ja Jyväskylän 2022 aloittanut TEK-opiskelijayhdyshenkilö eli
tuttavallisemmin tykki. Itse opiskelen tietotekniikan viimeisiä päiviä. Korona alkaa
pikkuhiljaa helpottamaan ja toivomme, että tänä vuonna opiskelijat ja
opiskelijamieliset pääsisivät juhlistamaan vappua parin vuoden tauon jälkeen.

TEK eli Tekniikan Akateemiset on n. 75 000 jäsenen ja 20 000
opiskelijajäsenellään Suomen suurin diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja muiden
tekniikan ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen eli sun ja mun etujärjestö.
Meillä on vahva omien alojemme osaajien verkosto ja tuemme alojemme
työnhakijoita, juuri työelämässä aloittaneita sekä vähän pidempään työelämässä
olleita. Täten kutsuisin sinut mukaan tähän aivan mahtavaan verkostoon.

Mitä sinä hyödyt liittymisestä? Liittymällä TEKin opiskelijajäseneksi saat heti
käyttöösi Suomen parhaan työnhakuoppaan eli Työkirjan sekä liudan muita
mahtavia etuja, kuten alan digilehtiä, realistiset opintopisteisiin perustuvat
palkkasuositukset, työelämän lakimiehiä, joita voi käyttää, vaikka oman
kesätyösopimuksen tarkasteluun ennen allekirjoittamista. TEK myös tarjoaa aivan
mahtavia etuja vakuutuksista eli saat ihan rahallista hyötyä omista vakuutuksista.

TEK on myös tunnettu siitä, että tuemme opiskelijaelämää myös vapaa-ajallasi eli
voit yrittää bongata TEKin makkaran paistopisteen joistakin tapahtumista tai TEKin
sponsoroimaa tavaraa tapahtumissa. TEK myös tulee myös Jyväsmetroon, joka on
vapun timanttisin tapahtuma.

Terveisin,
Nuutti Rantanen, Jyväskylän TEK-opiskelijayhdyshenkilö
nuutti.rantanen@tek.fi
nuudeli5 @Telegram

Tämä lysti maksaa vaivaiset 0 €, joten nyt olisi hyvä aika liittyä TEKin
opiskelijajäseneksi. Eli mene osoitteeseen www.tek.fi/liityopiskelija ja
liittymislahjaksi saat aivan upean TEK vyön sekä myös TEKin palvelut käyttöösi.
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”Osaankohan mä nyt oikeasti vielä yhtään mitään?”, ”Pitäisikö kuitenkin vielä
odottaa vielä vuosi opintoja, tai edes toi yksi tärkeä kurssi?”, tai se kaikista hienoin
”Mitä jos pääsisinkin oikeasti töihin, ja vasta sen jälkeen huomattaisiin, että en
olekaan yhtään pätevä?” olivat muutamia asioita mitä ainakin allekirjoittaneen
päässä liikkui opintojen edetessä, kun yliopiston linkittämät harjoittelupaikat
alkoivat kuulostaa viikko viikolta kiinnostavammilta. Epävarmuus omista taidoista
ei ole mikään tämän alan uniikki ongelma, mutta ympäröivien ihmisten osaaminen
rajatussa kontekstissa vaikeuttaa omien taitojen ymmärtämistä. Itselle tuli hyvä
fiilis, kun sain ohj2-kurssilta nelosen. Sitten kuitenkin kuulin, että
ohjelmistoturvallisuuden kurssilta yksi tuttava rakensi oman äidin kellariin
serveriklusterin missä pyörii omatekemä Netflix-klooni, ja yhtäkkiä omista
saavutuksista olikin taas vähän vaikeampaa osata olla onnellinen.

Harjoittelupaikka

Jamixilla on tarjonnut

turvallisen kasvualustan

Niinhän sitä sanotaan, että siinä missä muilla tiedekunnilla on ongelmia saada
valmistuneet työllistymään, on tietotekniikan laitoksella ongelmia saada
työllistyneet valmistumaan. Ensimmäisen oman alan työpaikan saaminen sujuu
tällä alalla verrattain helposti – ainakin teoriassa, sillä paikkojahan riittää ja intoa
palkata opiskelijoita ja junioreita on enemmän kuin tarpeeksi. Käytännössä tosin
vaikka paikan saaminen luonnistuisikin työmarkkinoiden puolesta, isommat
ongelmat pyörivät korvien välissä jo kauan ennen ensimmäisen hakemuksen
lähettämistä.

Kaiken tämän epävarmuuden myötä olin itsekin aika varma, että en varmaankaan
päädy töihin opintojen ohella ennen maisterin loppukiriä. Se suunnitelma
kaatuikin sitten Jamixin rekryilmoitukseen. Siinä oli vähän jotain erilaista, tuntui
että sen oli kirjoittanut jopa ihminen, eikä rekrytoija. Se enteili lähestyttävyyttä ja
nöyryyttä, antoi epätäydellisyyden anteeksi. Joten pitihän sitä kokeilla.
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Jamixin kulttuuri työntekijöihin osoitettujen odotusten osalta tuli selväksi nopeasti.
Jokainen tehköön parhaansa niillä tiedoilla, taidoilla ja kyvyillä, jotka heillä milläkin
hetkellä vallitsevassa tilanteessa on. Ei yhtään sen enempää. Virheet kuuluvat elämään,
ja näin ollen myös työhön, mutta tässä valossa tärkeintä onkin se, miten työyhteisö
kokonaisuutena käsittelee tapahtuneet virheet. Jokainen ongelma on mahdollisuus
oppia ja kasvaa, sekä yhteisöllisesti osoittaa ymmärrystä ja tukea kasvun hetkille.
Työpaikan ei kuulu olla paikka, jossa tekijät vastustavat ja antagonisoivat toisiaan, vaan
sen sijaan tila, jossa tekijöille annetaan resurssit yhdessä luoda paras mahdollinen tuote
ja oppia sen tekemisestä mahdollisimman paljon. Kaikkien hyödyksi.

Ja tietysti tienata hyvät varannot tyhjennettäviksi Timetiistaisin.

Jyväskyläläinen Jamix Oy on
johtava järjestelmätoimittaja
ammattikeittiöille yli 30 vuoden
kokemuksella HoReCa-alasta ja
ravitsemispalveluista. 

Teksti: Kim Karlsson

Nyt vuotta myöhemmin en voi sanoa katuvani valintaani yhtään. Huijarisyndrooma ei
katoa hetkessä, mutta päivä päivältä ihan ensimmäisestä hetkestä lähtien se on
hälventynyt. Työryhmä on tarpeeksi pieni ja yhteisöllinen, että avun pyytäminen ei ole
mikään tabu. Kukaan ei oleta täydellisyyttä keneltäkään, koska olemmehan me kaikki vain
pieniä sotkuisia ihmisiä, ja varsinkin uransa alussa olevat harjoittelijat ansaitsevat
turvallisen kasvualustan kysellä tyhmiäkin kysymyksiä (kuten vaikka se, kun kolmannella
kuulla tietokannan kanssa päivittäin työskennelleenä yhtäkkiä unohdin, miten kantaan
otetaan yhteys, ja jouduin pyytämään apua).

Kuvat: Kim Karlsson
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APPROT

PIKAOPAS
OPISKELIJATAPAHTUMIIN

FUKSIAISET
Fuksiaiset ovat aloittaville opiskelijoille järjestettävä tapahtuma, jossa
fuksit pääsevät tutustumaan niin toisiinsa kuin vanhempiinkin
opiskelijatovereihin, sekä uuteen opiskelupaikkakuntaan. Fuksiaisten idea
lyhyesti on kiertää rastikierrosta kartan kanssa pienissä ryhmissä.
Jokaisella rastilla on erilaista tehtävää ja suoriutumisen mukaan rasteilta
ansaitaan pisteitä. Eniten pisteitä kerännyt joukkue voittaa huikeita
palkintoja. Rastit ovat vanhempien opiskelijoiden järjestämiä ja niiltä
löytyykin vaikka ja minkälaista tehtävää. Rasteja kierretään järjestyksessä
ja jokaiselta on tarkoitus kerätä mahdollisimman monta pistettä.
Rastinpitäjien lahjominen on ehdottomasti sallittu ja sillä voikin
vaikuttaa positiivisesti omaan pistesaldoon! Lahjuksena toimii niin
alkoholi kuin herkutkin. Yleensä fuksiaisissa on varsinaisten rastien
lisäksi lisätehtäviä, joita ryhmä voi suorittaa matkan varrella. Lopuksi
kartat pisteineen palautetaan määrättyyn paikkaan ja on aika siirtyä
jatkoille.

Viimeiset pari vuotta ovat vierähtäneet koronapandemian merkeissä,
mikä on vaikuttanut paljolti siihen millaisia tapahtumia olemme
päässeet järjestämään. Monilla voi olla suuri kynnys osallistua
tapahtumaan, jos täältä Jyväskylästä ei ole vielä löytänyt
kavereita, eikä ole tietoa millaisesta tapahtumasta on kyse. Koska
viime vuosien juhlat ovat olleet pienimuotoisempia, tai jopa
järjestetty kokonaan etänä, on paikallaan hieman katsastaa
millaisia nämä opiskelijatapahtumat nyt sitten ovat.

Jyväskylässä syksyisin järjestetty Kauppakadun Appro on
legendaarinen opiskelijatapahtuma, jossa kierretään
Jyväskylän eri ravintoloita ja kerätään niiltä
suoritusmerkintöjä. Suoritusmerkintöjä eli leimoja saa
niin alkoholillisista kuin alkoholittomistakin juomista,
sekä joissain paikoissa myös ruoan ostamisesta. Approjen
suoritukset ja “appropassit" on usein jaettu tasoihin,
joissa tason mukaan onnistunutta suoritusta vaativien
leimojen määrä kasvaa. Jokaista tason suoritusta kohden
ansaitset tasoa kuvaavan haalarimerkin. Approja on monia
erilaisia, mutta perusidea niissä pysyy samana.
Esimerkiksi Ynnän approilla voit rasteja kerätä myös
joukkueena. Approilla on aina myös jatkobileet. 

APPROPASSI!

Teerenpeli
Freetime

Cafe Europa
Onni pub

Sohwi
Revolution
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SITSIT

KYYKKÄ

Mellan sup = juodaan säkeistöjen välillä,

huutaja jatkaa laulua haluamastaan

säkeistöstä

Sitsit ovat akateeminen pöytäjuhla, jossa lauletaan, juodaan, syödään ja
seurustellaan. Sitsejä johtavat toastmasterit eli toustit. Toasteja
kunnioitetaan ja kun he puhuvat, ollaan hiljaa. Toastit yleensä kertaavat
pikaisesti sitsien säännöt, fuksisitseillä sääntöjä käydään läpi vähän
enemmän. Sitseillä laulettavat laulut määräytyvät puheenvuorojen
perusteella. Puheenvuoroja saa pyytää kuka tahansa, nostamalla kätensä
ylös. Saatuaan vuoron, pyytäjä puhuttelee toastmastereita sekä
sitsikansaa, esittelee itsensä ja sitten asiansa. Asia voi olla
laulutoive, sääntörikkomusten bustaus, esimerkillisen pöytäseuran
palkitseminen tai vaikka joku esitys. 

Lyhyt sitsisanakirja

Omstart = aloitetaan säkeistö alusta

Vi vill ha xxx på bordet = haaste, xxx

korvataan haastetulla ihmisryhmällä,

esimerkiksi fuksit, haasteeseen vastataan

nousemalla ylös ja esitetään yhdessä

sovittu biisi

Det var det besta, det besta vi har hört =

suosionosoitus hyvälle esitykselle

Punishment = rangaistus

sääntörikkomuksesta

Linkkarit tykkäävät pelata kyykkää! Siksi
järjestämmekin pari kertaa vuodessa
“kyykkätreenejä”, joissa pääsee testailemaan lajia.
Kyykän parissa pääsee myös kilpailemaan. Vuosittain
järjestettävä JM-kyykkä, eli kyykän Jyväskylän
Mestaruus -turnaus on legendaarinen alkuvuodesta
järjestettävä tapahtuma, jossa Jyväskyläläiset
ainejärjestöt ottavat mittaa toisistaan. Vuonna 2022
Linkin joukkue voitokkaasti kotiuttikin upean
pokaalin ja sitä pääsee ihailemaan ainejärjestötila
Kattilassa. Suurempi tapahtuma MM-kyykkä on myös
hyvä mahdollisuus päästä kisailemaan! Tähän suureen
tapahtumaan osallistuvat opiskelijat kaikkialta
ympäri Suomea ja rankkojen kisojen jälkeen tarjolla
on tietenkin saunomista ja jatkot.

Sitseillä ei koskaan taputeta, vaan suosiota
osoitetaan hakkaamalla pöytää sopivalla
voimakkuudella. Myöskään puhelimia ei käytetä
sitsien aikana, ellei toisin sanota.
Sääntörikkomukset johtavat punishmentteihin,
jotka ovat jotain toastien keksimää tekemistä.
Punishmenteille ei koskaan osoiteta suosiota,
niille buuataan. Sitseillä on aina tarjoiltava
ruoka, usein joko sitsien puolivälissä, tai
ensimmäisen tunnin jälkeen. 

Linkin omilla sitseillä on usein vain linkkareita,
mutta poikkitieteelliset sitsit järjestetään aina
yhden tai useamman ainejärjestön kanssa. Tällöin
pääsee tutustumaan myös muiden ainejärjestöjen
opiskelijoihin. Sitseille voi osallistua niin
alkoholillisesti kuin alkoholittomastikin.
Sitseillä pukeudutaan haalareihin, ellei toisin
mainita, sekä teeman mukaisesti. Sitsien teema
kerrotaan aina ilmoituksen yhteydessä.

KISSAPOJAT
Congrats

!

JM-kyykän mestaruus 2022
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VUOSIJUHLAT
Vuosijuhlat eli vujut ovat ainejärjestötoiminnan juhlavin tapahtuma. Silloin
juhlitaan vuosia täyttävää ainejärjestöä. Kutsuvieraita ovat toisten
ainejärjestöjen hallitukset, sekä mahdolliset yhteistyökumppanit. Myös
aiempien vuosien puheenjohtajat ja alumnit ovat kutsuvieraita. Kaikki jäsenet
ovat myös tervetulleita lipun ostettuaan. Vuosijuhlat alkavat kutsuvieraille
järjestetyllä cocktailtilaisuudella, jossa istuva hallitus kuuntelee puheita,
sekä ottaa vastaan kutsuvieraiden lahjoja. Tästä tilaisuudesta siirrytään
ruokailemaan juhlapaikalle. Ruokailu kestää yleensä useamman tunnin ajan sekä
sen aikana pidetään puheita, lauletaan sekä nautitaan erilaisista
esityksistä. Ruokailun jälkeen ilta jatkuu jatkojen parissa ennalta
määritellyssä baarissa. 

Vuosijuhlat ovat iltajuhla, jolloin pukeudutaan etiketin mukaisesti.
Etiketistä voit lukea lisää A hrefin vuosijuhlanumerosta (1/2020).

SILLIS
Sillis on vuosijuhlien jälkeisenä päivänä tarjoiltava akateeminen
silliaamiainen, joka on rennompi tapahtuma. Tänne pukeudutaan haalareihin tai
mahdollisen teeman mukaisesti. Silliksellä yleensä saunotaan, syödään ja
nautitaan tasoittavia juomia. Nimensä mukaisesti tarjolla on silliä, mutta
tarjolla on myös paljon muutakin herkkua.

VAPPUTAPAHTUMAT
Vappu on opiskelijan suurin juhla ja linkkareille se tarkoittaakin kahta
viikkoa täynnä erilaisia tapahtumia niin oman ainejärjestön voimin, kuin
poikkitietellisestikin.

Jyväsmetro on Linkin vuosittain järjestettävä vapputapahtuma. Ideana on
kulkea useamman bussilinjan voimin pitkin Jyväskylän sekä lähikuntien
pienempiä baareja ja kuppiloita läpi ja tutustua uusiin kohteisiin. Reitillä
olevissa baareissa on yleensä tarjouksia. Matkan kulusta huolehtivat
matkanjohtajat ja metron päätepysäkkinä on yhteinen jatkopaikka valitussa
baarissa.

Heittokarnevaalissa pääset kilpailemaan muiden linkkareiden kanssa
erilaisissa heittolajeissa. Täällä ei tosin heitetä palloja, eikä työnnetä
kuulaa, vaan ilmaan viskataan erilaisia tietokoneen osia. Tässä siis hyvä
tapa hankkiutua eroon erinäisistä rikkinäisistä elektronisista laitteista.
Kaikki ovat tervetulleita testaamaan heittokättään vapun aikaan Agoran takana
olevalle nurmialueelle. 

Lounassitsit ja vappusauna Kauppalaisseuran tiloissa vapunaattona ovat myös
perinteinen vapun tapahtuma. Lounassitsit ovat nimensä mukaisesti
lounasaikaan olevat sitsit. Vappusauna on taas illemmalla järjestettävä
tapahtuma, jolloin pääsee löylyihin opiskelijakavereiden kanssa. Vappuun
kuuluu myös tavalliset sitsit.
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ATK-YT?
TiTOL, eli Tietotekniikan Opiskelijoiden Liitto ry,
järjestää vuosittain jäsenjärjestöilleen yhteistapahtumia,
joista suosituimmat ovat ATK-YTP ja ATK-YTR. 

ATK-YTP on lyhenne yhteistoimintapäivistä ja ne järjestää
joka vuosi yksi tietojenkäsittelytieteiden ainejärjestö
vuorollaan. Tapahtuma on yleensä kaksipäiväinen ja
järjestetään joka vuosi eri kaupungissa. ATK-YTP:lle
osallistuvat yleensä kaikki tietojenkäsittelytieteiden
ainejärjestöt eri puolilta Suomea. ATK-YTP:llä on päivällä
useita kiinnostavia henkilöitä luennoimassa erilaisista IT-
alaan liittyvistä aiheista. Luennoitsijat ovat usein
esimerkiksi IT-alan yritysten henkilöstöä ja niiden aikana
voi saada hyvää pöhinää työpaikkoihin päin. Luentojen
jälkeen ATK-YTP:llä järjestetään yleensä rastikierroksia,
joissa esimerkiksi paikalliset ainejärjestöt, IT-alan
yritysten henkilöstö tai muut henkilöt pitävät
toiminnallisia rasteja, jotka suoritetaan pienissä
ryhmissä. Rastikierroksen jälkeen mennään vätköille, missä
myös palkitaan rastikierroksen voittajat. Tämän jälkeen
ilta jatkuu tietenkin jatkoilla jossain paikkakunnan
kuumimmista baareista! ATK-YTP on monien mielestä paras
tapahtuma, minne on tietojenkäsittelytieteiden opiskelijana
päässyt osallistumaan.

ATK-YTR taas tarkoittaa yhteistoimintaristeilyä. Risteily
järjestetään kesäisin. Lipun hintaan kuuluu hytti sekä
buffetruokailu. Hyttikaveritkin saat kerätä itse tai
vaihtoehtoisesti majoittautua uusien tuttavien kanssa. Myös
tässä tapahtumassa osallistujina ovat kaikki IT-alaa
opiskelevat. Ruokailun jälkeen on niin vapaata oleskelua,
kuin järjestettyä tapahtumaakin, kuten kansisitsejä. Tämä
on mainio tapa verkostoitua muiden alan opiskelijoiden
kanssa, sekä tietenkin hakea TaxFreestä täydennystä
juomavarastoon pitkää syksyä ajatellen.

Tässä pikainen katsaus Linkin tapahtumiin. Kaikki Linkin jäsenet ovat
tervetulleita osallistumaan haluamiinsa tapahtumiin! Lisäksi tapahtumakyselyt
ja tapahtumapäälliköiden kanssa keskustelu ovat oivia tapoja päästä
vaikuttamaan tapahtumiin, joten tuo rohkeasti omat ideasi ja kysymyksesi
esiin. Tapahtumien on kuitenkin tarkoitus olla juuri teidän linkkareiden
näköisiä!

Teksti: Maiju Kotanen ja Aino Sipola
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POIKKIPOIKKIPOIKKI
5. Nimitys koronapandemian aikana aloittaneille
opiskelijoille
6. Huoneet joihin Zoomissa jakaudutaan
7. Etäopintojen takia hankittu tietokoneen
oheislaite, jolla oman naaman saa muille näkyviin
9. JM-kyykän 2022 voittaneen joukkueen nimi
10. Elektronisesti järjestetty alusta vuonna 2021, jonne
fuksit keräävät pisteitä vuoden fuksi -kisaa varten

PYSTYPYSTYPYSTY
1. Semman järjestämä ruoka-auto, josta sai
opiskelijahintaisia annoksia
2. Tekniikan alan
opiskelijoiden kutsumanimi
3. Opintoalusta, jossa monet kurssit
ja niiden materiaalit sijaitsevat
4. Oulussa viime syksynä järjestetty tapahtuma,
jossa päästiin vihdoin tapaamaan saman alan
opiskelijoita ympäri Suomea
8. IT-tiedekunnan opiskelijoiden oma aamuisin
pidettävä podcast

Vastaukset:
1. Delivery2. Teekkari3. Moodle4. ATK-YTP
5. Koronafuksi6. Breakout7. Web-kamera
8. AamukahvIT9. Kissapojat10. E-fuksipassi

pulmakulmapulmakulmapulmakulma

meeminurkkameeminurkkameeminurkka

26.Kuvat: "Linkin kuukauden meemi" kisan voittajia, sekä Paavo Nykänen
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