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1 Johdanto
Ynnä ry:n toiminnan tärkein tavoite on jäsentensä - fysiikan, matematiikan, tilastotieteen ja
tietotekniikan opiskelijoiden - opiskeluedellytysten turvaaminen. Yliopiston hallinnossa Ynnä
vaikuttaa käymällä keskustelua laitosten ja tiedekunnan kanssa sekä ehdottamalla omien alojensa
opiskelijoita hallinnon opiskelijaedustajiksi muun muassa tiedekuntaneuvostoihin. Opetuksen
laatua seurataan ja pyritään parantamaan mm. aktiivisen palautteen keruun avulla ja pitämällä
yhteyttä laitosten henkilökuntaan. Yksi Ynnän tärkeä tehtävä on kuitenkin myös huvi- ja
virkistystoiminnan järjestäminen jäsenilleen sekä toimiminen linkkinä opiskelijoiden ja
yritysmaailman välillä. Oleellisesti Ynnän toimintaa kuvaa sen säännöissä määritelty tarkoitus:
”Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopiston fysiikan, matematiikan ja
tilastotieteen sekä tietotekniikan laitosten opiskelijain yhdyssiteenä, tukea heidän opintojaan,
harrastuksiaan ja ammatillisia sekä sosiaalisia pyrkimyksiään, lisätä heidän yhteiskunnallista
aktiivisuuttaan sekä valvoa ja huolehtia opiskelijajäsenten perusoikeuksista.”
Ynnän toiminta tulee ensi vuonnakin pohjaamaan tähän näkemykseen pyrkimyksenä tehdä
opiskelijaelämästä mielekkäämpää kaikille jäsenillemme.

2 Järjestöllinen toiminta
2.1 Hallituksen toiminta
Toimivan hallituksen avaimia ovat saumaton yhteistyö ja hyvä kommunikaatio sekä hallituksen
sisällä että ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Hallituksen on myös hyvä pitää yhteisiä epävirallisia
tilaisuuksia, joissa panostetaan hallituksen sisäisen ryhmädynamiikan parantamiseen. Kaudella
2018 hallitus jakaa selkeät roolit eri tehtävien hoitamiselle ja huolehtii siitä, että sisäinen
tiedonkulku on jouhevaa ja saumatonta ja kukin jäsen pitää muut kartalla tekemisistään. Vuonna
2017 käyttöön otetun ja toimivaksi havaitun tapahtumatiimin excel-taulukon käyttämistä jatketaan,
jotta vältytään aikataulu-, tila-, vastuuhenkilö- yms. ongelmilta.
Tapahtumavastaavat sekä sopo ja kopo -sektori toimivat tiimeissä, jotka vastaavat oman alueensa
hoitamisesta pääasiallisesti keskenään. Kummallakin tiimillä on johtaja, jonka tehtävänä on jakaa
työt tiimin kesken sekä huolehtia tiedon liikkumisesta muulle hallitukselle ja puheenjohtajalle.
Tapahtumavastaavat jatkavat tapahtumatiiminä, jonka vetäjänä ja esimiehenä toimii
3miot-vastaava. Tapahtumatiimin tehtävänä on järjestää Ynnän tapahtumat ja sen jäsenet
koordinoivat pääasiassa keskenään työnjaon ja eri roolitukset. 3miot-vastaava toimii tiimissä
ylimpänä päättäjänä ja huolehtii siitä, että kaikki tarvittavat tehtävät tulevat hoidetuksi.
Varapuheenjohtajan johdolla muodostetaan sopo ja kopo -tiimi, johon kuuluu sosiaali- ja
koulutuspoliittiset vastaavat sekä kehitysyhteistyö- ja ympäristövastaavat. Tiimin tehtävänä on
vastata kyseisistä sektoreista sekä hoitaa yhteistyötä JYYn kanssa. Varapuheenjohtaja edustaa
Ynnää kyseisillä sektoreilla ja huolehtii puheenjohtajan kanssa yhteydenpidosta laitoksiin ja
tiedekuntaan.
Kauden 2017 aluksi pilotoitiin hallituksenvaihtosaunan tilalla yhteistä mökkiviikonloppua, jonka
aikana ryhmäydyttiin ja vaihdettiin ajatuksia vanhan ja uuden hallituksen kesken. Kaudella 2018
mökkiviikonloppu käytetään paremmin hyödyksi asiatoimintaan, kuten uusien jäsenten
perehdyttämiseen ja tulevan kauden suunnitteluun kuitenkaan ryhmäytymistä unohtamatta.

Mökkiviikonloppu on hyvä järjestää mahdollisimman pian vuoden alkuun, ja vaikka Salmenkylän
metsästysmaja toimi paikkana hyvin, on sopivaa ja sopuhintaista paikkaa hyvä etsiä myös
lähempää Jyväskylää.
Hallituksen tulisi myös luoda selvät raamit palkitsemismalleille. Erityisesti toimihenkilöiden ja
muiden hallituksen ulkopuolisten henkilöiden palkitsemiseen on panostettava. Myös tapahtumissa
järjestettävien kilpailujen ja vastaavien palkintoja tulee kehittää hyödyntäen mahdollisesti
yhteistyökumppaneita.

2.3 Yhteistyö laitosten ja tiedekunnan kanssa
Ynnä parantaa keskusteluyhteyttään molempiin laitoksiin sopimalla säännöllisiä tapaamisia
laitosten johtojen ja opetuksen kehittämisryhmien kanssa. Ynnän koulutuspoliittinen sektori tapaa
säännöllisesti myös muiden tiedekunnan ainejärjestöjen (Tiltti ry, Jyväskylän Kemistit ry, Syrinx ry,
Otsoni ry) sekä tiedekuntaneuvoston jäsenten ja hallopedien kanssa. Ynnä jatkaa vuonna 2017
alkanutta yhteistyötä tiedekunnan kanssa opiskelijarekrytoinnin ja tiedekunnan medioiden
sisällöntuottamisen suhteen.

2.4 Yhteistyö Jyväskylän Yliopiston Ylioppilaskunnan (JYY) kanssa
Ynnän vastuuhenkilöt osallistuvat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan valiokuntien kokouksiin
sekä muuhun ylioppilaskunnan toimintaan resurssien ja tarpeen mukaan. Ynnä hyödyntää JYYn
ainejärjestöille tarjoamia palveluita kuten koulutuksia ja avustuksia. Erityisesti uusia ja pestiään
vaihtaneita hallituksen jäseniä kannustetaan osallistumaan alkuvuodesta järjestettävään
järjestöseminaariin.
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Luonnontieteilijät-edustajistoryhmän kautta tavoitteenaan jäsenistön olojen parantaminen. Ynnä
tukee ryhmän toimintaa myös rahallisesti.

2.5 Opetuksen kehittäminen ja kurssipalautteen kerääminen
Ynnän ylläpitämä kurssipalautejärjestelmä ja laatuvastaavat on korvattu yliopiston omalla
kurssipalautejärjestelmällä, joten Ynnän on kehitettävä täysin uusi systeemi opetuksen laadun
valvontaan. Hallituksen tulee silti seurata kurssikyselyiden laatua ja muun muassa varmistaa, että
matematiikan ja fysiikan opetuksen erikoispiirteet otetaan kyselyissä huomioon. Kurssikyselyiden
muodosta on pidettävä tarvittaessa tapaamisia laitosten johdon kanssa.
Hallitus kehittää Ynnälle palautteenantokanavan, jonka kautta jäsenten on helppo ottaa yhteyttä
ongelmatilanteissa tai antaa muuten palautetta. On tärkeää, että Ynnä, jolla on valmiit kontaktit
laitoksille, vaikuttaa opetuksen laadun kehittämiseen. Tulevaisuuden malleja voisivat olla
sähköpostiosoite akuutille palautteelle sekä periodeittain toteutettavat kurssit kokoavat kyselyt.
Uudet opetussuunnitelmat astuivat voimaan syksyllä 2017, jolloin erityisesti fysiikan
perusopintokurssit uudistuivat merkittävästi. Ynnän tulee seurata muutosten vaikutusta ja
opiskelijoiden näkemyksiä niiden toimivuudesta. Korkeakoulupoliittisen sektorin on osallistuttava
opetussuunnitelmien kehittämiseen mahdollisuuksien mukaan.
Lisäksi Ynnä painottaa opetuksen kehittämistyössä uusien pedagogisten menetelmien, kuten
käänteisen opettamisen, käyttöönottoa sekä arviointimenetelmien kehittämistä monipuolisemmiksi.

Ynnä tekee aktiivisesti yhteistyötä molempien laitosten
opiskelijajäsenten ja tiedekuntaneuvoston hallopedien kanssa.

opetuksen

kehittämisryhmien

2.6 Ympäristötoiminta
Ynnä pyrkii ottamaan ympäristöasiat huomioon kaikessa toiminnassaan. Tämä toteutetaan
kierrättämällä mahdollisimman tehokkaasti ja välttämällä jätteen syntyä sekä ainejärjestön tiloissa
että tapahtumissa. Ynnä sitoutuu osallistumaan JYYn ympäristövaliokunnan järjestämään
vuosittaiseen järjestöjen ympäristökilpailuun ja parantamaan tulostaan edellisestä vuodesta.

2.7 Tutor-toiminta
Ynnä pyrkii hankkimaan uusia aktiivijäseniä erityisesti tutor-toiminnan ja aktiivisen viestinnän
avulla. Aiempien vuosien tapaan Ynnän on aloitettava yhteydenpito fuksien kanssa
mahdollisimman pian ja oltava toiminnassa mukana ensiaskeleista lähtien.
Nykyisellään matematiikan ja fysiikan fuksit ja tutorit toimivat huomattavan erillään toisistaan ja
jatkossa olisikin yhteishengen kannalta parasta, että mm. Facebookiin muodostetaan vain yksi
fukseille tarkoitettu ryhmä, esimerkiksi “Fysiikan, matematiikan ja tilastotieteen fuksit 2018”.
Facebook-ryhmä on luotava yhdessä tutoreiden kanssa mahdollisimman aikaisin. Myös
kaikenlaista tiedotusta ja sosiaalisen median käyttöä on tehostettava ja varmistettava, että tiedotus
tavoittaa kaikki opintonsa aloittaneet; sähköpostilistaa on täydennettävä nopealla aikataululla ja
erityisesti pyrittävä heti mainostamaan Ynnän somekanavia. Erityisesti ensimmäisen kuukauden
aikana kaikki tärkeät tapahtuma- ym. tiedotteet lähetetään fukseille henkilökohtaisesti tutoreiden
välityksellä.  Ynnän fuksiesitteen ulkoasua muokataan tyylikkäämmäksi ja kiinnostavammaksi.
Yhteistyö tutorien kanssa pidetään tiiviinä, jotta fukseista mahdollisimman moni saadaan mukaan
Ynnän toimintaan. Hallituksen ja erityisesti fuksivastaavan on oltava tietoinen tutorien
suunnitelmista ja ohjeistettava heitä Ynnään ja fukseihin liittyvän toiminnan suhteen. Hallituksen on
tultava tutuksi fukseille heti ensimmäisinä päivinä muun muassa jalkautumalla kampuksille heidän
pariinsa haalarien sovituksen ja jäseneksi liittymisen osalta. Sovitushaalarit on tilattava jo hyvissä
ajoin kesän aikana, jotta ne ovat sovitusvalmiina fuksien saapuessa yliopistoon.
Syksyllä 2017 kokeiltuja hallituksen tutorryhmäesittelyjä jatketaan ja jalostetaan. Esittelyille
varataan hyvissä ajoin aikaa ja varmistetaan, että jokainen ryhmä tulee käytyä läpi. Tutorryhmittäin
pidettyjen esittelyjen kautta hallituksen jäsenet ja Ynnän toiminta tulevat tutummiksi ja kynnys
kysymyksiin madaltuu verrattuna suuressa luentosalissa pidettyihin esittelyihin.
Erityistä huomiota on edelleen kiinnitettävä mahdollisten tammikuussa aloittavien uusien
opiskelijoiden saamiseen mukaan järjestön toimintaan, tiiviillä yhteistyöllä kevään tutoreiden
kanssa ja muilla keinoin.

2.8 Peräkärrysauna
Ynnän omistaman peräkärrysaunan ylläpitoa jatkaa oma vastuuhenkilö, Saunamaisteri, ja hallitus
päättää saunan antamisesta vuokralle toisille ainejärjestöille ja muille kiinnostuneille.
Saunamaisteri hoitaa saunan vuokrauksen käytännön asiat. Saunan ylläpitoon on panostettava
vuodesta toiseen, jotta sauna pysyy käyttökuntoisena ja tarjoaa miellyttävän saunomiselämyksen
yhdistyksen jäsenille vielä pitkään.

Saunan mainospaikkoja tulisi pyrkiä täyttämään tulevien kausien aikana mahdollisimman
tehokkaasti.

2.9 Viestintä, tiedotus ja some
Ynnän nettisivut ovat olleet murrosvaiheessa jo pitkään. Vuonna 2018 nettisivujen toimivuuteen ja
ajantasaisuuteen panostetaan erityisesti, sillä ne ovat kuitenkin tärkeä väline infon jakamisessa
jäsenistölle. Nettisivuista vastaa pääasiassa nimetty webmaster, joka voi olla samanaikaisesti
esimerkiksi myös tiedottaja. Tapahtumavastaavat huolehtivat, että kaikkien tapahtumien
päivämäärät ovat nettisivuilla saatavilla mahdollisimman pian ja pitkälle, ja että tapahtumien
kuvaukset, ilmoittautumisohjeet yms. ovat netissä hyvissä ajoin. Nettisivujen käytöstä mm.
tapahtumailmoittautumisten suhteen täytyy tehdä sujuvaa.
Sähköpostilista ynnaajat on yksi Ynnän tärkeimmistä tiedotuskanavista. Sähköpostilistan
moderoinnista vastaa tiedottaja.
Vuonna 2018 Ynnä tehostaa sosiaalisen median käyttöä. Instagram-tiliä hyödynnetään myös
tiedotuksessa ja sinne tuotetaan säännöllisesti kiinnostavaa sisältöä. Hallitus kannustaa jäseniään
Ynnän sosiaalisen median päivittämiseen. Hallitus miettii, millainen kuva yhdistyksestä halutaan
antaa ja sopii sen pohjalta yhteiset raamit, joiden puitteissa sisältöä tuotetaan. Myös liittymistä
muihin sosiaalisiin medioihin, kuten LinkedIniin, mietitään ja  jo olemassa olevan Facebook-sivun
aktiivista käyttöä jatketaan.

3 Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa
Ynnä tekee yhteistyötä useiden kansallista sekä kansainvälistä yhteistyötä harjoittavien järjestöjen
kanssa, kuten esimerkiksi TiTOL:n, TEK:n, SFMO:n ja Loimun kanssa. Tarkoitus on jatkaa
yhteistyötä olemassa olevien kumppaneiden kanssa sekä etsiä uusia yhteistyökumppaneita
mahdollisuuksien mukaan.
Ynnä pitää yllä yhteyksiä muiden kaupunkien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
ainejärjestöihin. Jyväskylän yliopiston muiden ainejärjestöjen kanssa järjestetään mahdollisimman
paljon poikkitieteellistä toimintaa, muun muassa Poikkitieteelliset Syys- ja Kevätkauden avajaiset.
Jyväskylän ammattikorkeakoulun järjestöjen kanssa pyritään järjestämään erilaisia huvitapahtumia,
esimerkiksi sitsejä. Pääpaino yhteistyössä on kuitenkin oman yliopiston lähimpien järjestöjen,
Radikaalin, Syrinxin, Otsonin, Linkin ja Tiltin, kanssa. Ynnä pitää yhteyttä myös Fyysikkokerhoon
päällekkäisten tapahtumien välttämiseksi ja tekee mahdollisuuksien mukaan myös yhteistyötä
kerhon kanssa.
Matematiikan ja fysiikan pääainetarjonnassa on tarjolla myös aineenopettajalinja. Ynnän
toiminnassa on hyvä siis huomioida tutkija- ja teollisuuslinjan lisäksi tulevat aineenopettajat.
Aineenopettajille on oma sivuainejärjestönsä, Jyväskylän Aineenopettajaksi Opiskelevat (JANO ry),
jonka kanssa Ynnän on tehtävä yhteistyötä jatkossakin. Ynnän tulee tarjota yhdessä JANOn
kanssa aineenopettajaksi opiskeleville tietoa opettajien ja opettajaksi opiskelevien ammattiliitoista
ja aineenopettajien työllistymismahdollisuuksista. Ynnä tarjoaa tarvittaessa jäsentensä
sähköpostilistan ynnaajat JANOn matematiikan ja fysiikan aineenopettajia koskevien tapahtumien
markkinointiin. Ynnä pitää yhteyttä myös Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton (MAOL ry)
paikalliseen jaostoon. Yhteydenpidosta vastaa hallituksen nimeämä MAOL-vastaava.

Ynnän tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että yhdistyksellämme olisi edustaja kaikissa
liittokokouksissa ja mahdollisesti esittää ehdokkaita liittojen eri toimielimiin. Liittokokouksista ja
muista Ynnälle tärkeistä kokouksista muodostetaan esimerkiksi taulukko ja vuosikello, jotta
kokouksiin osataan varautua hyvissä ajoin. Ynnän tulee kaikkinensa parantaa aktiivisuuttaan
liittojen ja kattojärjestöjen suuntaan.

3.1 Tekniikan Akateemiset (TEK)
TEK tarjoaa ammattijärjestönä tukea erityisesti teollisuuteen ja yksityiselle puolelle suuntautuneille
luonnontieteilijöille. TEK:n pyrkimys on osallistua Suomessa fysiikan, matematiikan ja kemian
koulutuksen kehittämiseen sekä tuoda esille näiden alojen yhteiskunnallista merkitystä. Ynnän
tulee seurata TEK:n toimintaa ja pitää yhteyttä Jyväskylän yhteyshenkilöön (Tampereen
teekkariyhdysmies) nimeämällä hallituksestaan TEK-yhdyshenkilön.
Ynnä on myös perustajajäsen TEK:n ML-opiskelijayhdistyksessä, joka mahdollistaa
matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskelijoiden paremman osallistumisen muuten
teknillispainotteisen TEK:n toimintaan. Ynnä osallistuu aktiivisesti ML-opiskelijayhdistyksen
toimintaan.

3.2 Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteiden liitto Loimu ja Loimun Opiskelijat
- Jyväskylä
Loimu on TEKin lailla luonnontieteilijöiden ammattiliitto ja se edustaa puhtaammin
luonnontieteellisiä aloja. Loimun alla toimii Jyväskylän paikallinen opiskelijajaosto Loimun
Opiskelijat - Jyväskylä, johon Ynnä pitää ensisijaisesti yhteyttä. Hallitus nimeää keskuudestaan
myös Loimu-yhdyshenkilön, joka pitää yhteyttä Loimun Opiskelijat - Jyväskylän lisäksi myös
Loimun opiskelija-asiamieheen. Ynnä tiedottaa Loimun Opiskelijat - Jyväskylän tapahtumista ja
pyrkii järjestämään työelämäpainotteisia tapahtumia sekä Loimun että TEK:n kanssa.
TEK ja Loimu toimivat Ynnän parhaimpana linkkeinä työelämään. Tästä syystä Ynnän tulee jatkaa
erilaisten työelämään liittyvien tapahtumien suunnittelua myös jatkossa ammattiliittojen kanssa.

4 Yritysyhteistyö
Yhteistyöstä yritysten kanssa on tullut tärkeä osa Ynnän toimintaa pyrittäessä tarjoamaan erilaisia
tapahtumia jäsenistölle. Myös yritykset ovat todenneet tärkeäksi pitää yhteyttä opiskelijoihin
saaden näin mahdollisuuden rekrytoida uusia työntekijöitä ja asiakkaita. Kuitenkin opiskelijoille on
opiskeluaikana tärkeämpää saada rahoitusta opiskeluunsa ja työkokemusta kuin vakinaista
työpaikkaa, vaikka sellaisiakin on saatavilla. Tapaamisia yritysten kanssa pyritään järjestämään ja
sitä kautta tarjoamaan jäsenistöllemme mahdollisia kesätyöpaikkoja sekä harjoitus- ja
opinnäytetyön aiheita.
Yritysyhteistyön toteutus ja sopivien kumppanien hankinta on aina haastavaa ja tähän on
kiinnitettävä erityistä huomiota myös kaudella 2018. Ynnä on saanut kaudella 2017 runsaasti uusia
yhteistyökumppaneita ja kauden 2018 tavoitteena on ylläpitää yhteistyötä niiden kanssa. Myös
uusia kumppanuussopimuksia tulee tavoitella. Erityisesti painoa tulee antaa toiminnalle, joka
hyödyttää Ynnän jäsenistöä ja tarjoaa esimerkiksi etuja opiskelukaupungissamme.
Yritysyhteistyön ylläpitämistä ja kehittämistä varten hallituksessa on yritysvastaavat.
Yritysvastaavien johdolla voidaan perustaa yritysjaosto, joka toimii heidän johdollaan ja muodostuu
yritystoimihenkilöistä. Yritysvastaavan/-jaoston on aloitettava uusien kumppanien kartoitus ja

vanhojen sopimusten uusiminen jo hyvissä ajoin, mielellään heti tammikuussa. Haalarien
mainospaikat tulisi olla myytynä jo toukokuun lopussa, jotta haalarien tilaaminen syksyllä olisi
mahdollisimman vaivatonta. Ynnä painattaa käyntikortteja yritysvastaavien käyttöön. Hallitus voi
ohjata tietyn summan rahaa yritysjaoston käytettäväksi yrityssuhteiden ylläpitoa varten.
Yritysvastaavan tulee myös selvittää erilaisia tapoja sille, että haalarit saataisiin tilattua ennakkoon
tai muuten siten, että ne saapuisivat fukseille jo syyskuun aikana.

4.1 Ravintolayhteistyö
Yksi tärkeistä tulonlähteistä järjestömme kuluja kattamaan ovat järjestämiemme opiskelijabileiden
lipputulot. Ynnällä on jo viidettä vuotta solmittuna sopimus yökerho Escapen kanssa. Hallitus
neuvottelee keväällä uuden sopimuksen Escapen tai jonkin muun ravintolan kanssa.

5 Opiskelijatoiminta
Ynnä ry:llä on toimisto ja opiskelijatila Mattilanniemessä D-rakennuksen toisessa kerroksessa
(MaD 241 ja 242). Opiskelijatilamme tulisi olla jäsenillemme mahdollisimman viihtyisä paikka, jossa
on mahdollisuus esimerkiksi opiskella, lukea sähköpostia ja juoda kuppi kuumaa. Tarkoituksena on
hankkia kunkin laitoksen olennaiset teokset käsikirjastoksi ja pitää tila jäsenistön viihtyvyyden
varmistamiseksi edustavassa kunnossa sekä viihtyisänä. Hallituksesta tai toimihenkilöistä tulee
nimetä henkilö vastaamaan opiskelijatilan ylläpidosta ja huolehtimaan, että tilassa on riittävästi
kahvia ja teetä. Yhteenkuuluvuuden tunteen luomiseksi välitämme jäsenillemme tummansinisiä
Ynnän haalareita ja Ynnän haalarimerkkejä.
Haalarimerkkien markkinointiin panostetaan enemmän. Hallitus nimeää haalarimerkki-, paita-,
tölkkisukka-, merkki- ja nauhavastaavan, jonka tehtävänä on huolehtia kyseisistä asioista, niiden
tilaamisesta ja markkinoinnista.
Vuoden 2017 lopulla neuvoteltiin lisätilasta Ynnän opiskelijoita varten. Ynnälle luvattiin alustavasti
nykyisen tilan lisäksi käyttöön Stimuluksen entinen tila eli MaD 253. Mikäli asiaa ei ole vuoden
2017 puolella hoidettu, Ynnän käytössä olevat tilat jaetaan siten, että ne palvelevat käyttäjiä
tarkoituksenmukaisesti ja viihtyisyyttä edistäen.
Ainejärjestölehti Känny pyritään julkaisemaan säännöllisen epäsäännöllisesti kuuden vuoden
välein tai useammin. Kännyyn pyritään saamaan mahdollisimman monia eri kirjoittajia ja jäsenistöä
kiinnostavia artikkeleita ja pelejä. Yhteistyöyrityksiä hyödynnetään pyytämällä heiltä artikkeleita,
tietoa avoimista työ- ja harjoittelupaikoista sekä mainoksia. Tavoite on, että Känny ilmestyy
vähintään taas Wappuna 2018. Päävastuu lehdestä on hallituksen tiedottajalla.
Alunperin Ynnän liikkeelle laittama Vaihtoehtoinen opinto-opas (VOpas), on laajentunut
informaatioteknologian ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan uusille opiskelijoille
jaettavaksi oppaaksi, jonka tarkoituksena on esitellä opintojen alkua opiskelijoiden näkökulmasta,
eli kertoa “totuus”. VOpas ilmestyy kesällä ja se annetaan uusille opiskelupaikan vastaanottaneille
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informaatioteknologian tiedekuntien muun uusille opiskelijoille annettavan materiaalin mukana.
Hallituksen tiedottajalla on päävastuu VOppaan teon organisoinnista yhteistyössä muiden
asiaankuuluvien ainejärjestöjen kanssa. Ynnää koskevat tekstit päivitetään vastaamaan
nykypäivää. Päävastuu VOppaan tekemisestä on vuorovuosin edellä mainittujen tiedekuntien
ainejärjestöillä.
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matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestöt. Jatkossa sen kasaaminen aloitetaan hyvissä
ajoin ja mikäli IT-tiedekunnan järjestöillä ei ole kiinnostusta mukana olemiseen, supistetaan se
koskemaan vain matemaattis-luonnontieteellistä tiedekuntaa. Painetun version lähettämistä
fukseille muun materiaalin mukana pyritään jatkamaan.
Ynnän syksyllä 2016 aloittamaa fuksipassikokeilua tulee jatkaa ja jalostaa myös tulevaisuudessa.
Jatkossa fuksipassiin tulee keksiä lisää eri pisteiden lähteitä ja laajentaa sen
suoritusmahdollisuuksia. Tapahtumatiedotteiden yhteydessä muistutetaan fukseja passin
olemassaolosta. Pisterajoja tulee miettiä uudelleen sen mukaan, miten hyvin merkintöjä kerätään
ja passeja palautetaan.
Ynnä pyrkii huomioimaan toiminnassaan myös vaihto-opiskelijat. Hallitus nimeää jäsenistään tai
toimihenkilöksi kv-vastaavan, joka huolehtii yhteyksistä vaihto-opiskelijoihin. Tapahtumatiedotteet
ja ilmoittautumisohjeet tulee antaa myös englanniksi.

6 Tapahtumat
Ynnä tuottaa ja välittää vapaa-ajan toimintaa jäsenilleen. Ynnä järjestää mm. bileitä, saunailtoja,
sitsejä ja excursioita sekä tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden myös liikunnan harrastamiseen.
Vuoden aikana tiedustellaan jäseniltä, millaisia tapahtumia kaivataan, esimerkiksi omalla tai muun
kyselyn ohessa toteutettavalla kyselyllä.

6.1 Huvitoiminta
Ynnä järjestää alkuvuodesta yhteistyössä muutaman muun ainejärjestön kanssa Poikkitieteelliset
kevätkauden avajaiset. Perinteisen laskiaisriehan Ynnä järjestää yhteistyössä Radikaalin, Syrinxin,
Otsonin, Tiltin, ja Linkin kanssa. Vapun vieton perinteisiin kuuluvat ProWapun järjestäminen sekä
Wappupiknik Harjulla.
Syksyllä järjestetään perinteiset Poikkitieteelliset Syyskauden avajaiset. Tavoite on, että
tapahtumasta saadaan mahdollisimman poikkitieteellinen ja tästä syystä Syyskauden avajaisissa
tulee suosia luonnontieteellisten ainejärjestöjen lisäksi muita ainejärjestöjä.
Uusille opiskelijoille järjestetään sivuaineinfo, jossa sivuainevaihtoehtojen lisäksi esitellään Ynnän
toimintaa. Sivuaineinfo tulee järjestää heti ensimmäisten viikkojen aikana ja sitä tulee kehittää
vetovoimaisemmaksi ja vähemmän pitkästyttäväksi kokonaisuudeksi. Vuonna 2017 perinteisesti
mukana olleet opiskelijoiden puheenvuorot jätettiin pois, mutta niiden ottamista mukaan ja ajan
jakoa opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken tulee miettiä uudelleen.
Fukseille on perinteisesti pidetty heti ensimmäisellä viikolla saunailta, fuksisauna. Saunalle
järjestetään kuljetus ja siellä on tarjolla syötävää. Myös fuksiaisperinnettä pidetään yllä:
vanhemmat opiskelijat järjestävät fuksiaiset uusille opiskelijoille yhdessä hallituksen kanssa.
Fukseille pyritään järjestämään myös monia muita aktivoivia tapahtumia, kuten baarikierros ja
myös alkoholitonta ajanviettoa. Alkusyksystä on järjestettävä myös fuksisitsit, joiden pääpaino on
fuksien opettamisessa akateemiseen sitsikulttuuriin.
Jäsenistölle järjestetään perinteitä kunnioittaen Paremmat Pikkujoulut, jossa myös palkitaan
Vuoden luennoitsijat tai muut arvonimen saaneet henkilöt fysiikan ja matematiikan laitoksen
henkilökunnasta. Pikkujouluissa esitellään seuraavan vuoden hallitus ja palkitaan syksyn

fuksiaisten voittajajoukkue eli valiofuksit. Pikkujouluissa on perinteiden mukaan pukeuduttu
parhaimpiinsa ja tanssittu liveorkesterin tahtiin.
Ynnä järjestää myös päihteettömiä tapahtumia. Lautapeli-iltojen, lanien ja muiden jo aikaisemmin
vakiintuneiden tapahtumien lisäksi voidaan ideoida uutta jäsenistön toiveita kuunnellen.
Jyväskylän suurin opiskelijabilekonsepti on 3miot, jossa juhlitaan samana iltana kolmessa eri
baarissa. Ynnä on ollut 3mioissa mukana alusta lähtien ja Ynnä on jatkossakin mukana
3miot-tiimissä. Ynnän on pyrittävä kehittämään 3mioita hallitukseen nimettävän 3miot-vastaavan
kautta.

6.2. Ynnän Appro
Ynnän suurin itse järjestetty tapahtuma on Ynnän (Kauppakadun) Approbatur, jota on järjestetty
todistettavasti jo 70-luvulta lähtien. Nykyisellään appron osallistujamäärä on suhteellisen
vakiintunut, mutta sitä olisi silti syytä pyrkiä korottamaan.
Vuoden 2018 Ynnän Approa tulee lähteä suunnittelemaan erikseen nimitetyn approtoimikunnan
kesken mahdollisimman pian, mieluiten jo vuoden 2017 joulukuussa. Vuonna 2017 markkinointia ja
fyysistä lipunmyyntiä lisättiin, mikä näkyikin ennätysmäisenä osallistujamääränä. Linjan tulee jatkua
samana ja erityisesti on huomioitava ammattikorkeakoululaiset, humanistit ja ilmasotakoululaiset.
Tämä onnistuu parhaiten valitsemalla juliste- ja lipunmyyntipaikat niin, että mahdollisimman moni
saa tietoa tapahtumasta. Ilmasotakoululaisille on oma yhteyshenkilönsä, jolle voi ilmoittaa
ennakkolipunmyynnin avautumisesta. Approtiimin tulee myös selvittää mahdollisuudet markkinoida
suurempia lippupaketteja Jyväskylän ja muiden kaupunkien järjestöille. Näkyvyyteen sosiaalisessa
mediassa panostetaan ja erilaisten kilpailujen ja arvontojen mahdollisuutta mietitään. Tapahtuman
teema tuodaan selkeästi esille ja sen ympärille rakennetaan erilaisia kilpailuja,
mainostusmahdollisuuksia ynnä muuta.

6.3 Excursiot
Yritysvierailuja (excursioita) sekä muihin yliopistoihin ja korkeakouluihin tehtäviä tutustumismatkoja
on tarkoitus tehdä kerran vuodessa. Excursiot tarjoavat jäsenistölle tietoa työ- ja
harjoittelupaikoista sekä mahdollisuuden tutustua muiden kaupunkien ainejärjestöihin. Excursio voi
suuntautua myös ulkomaiseen kohteeseen. Viime vuosina excursioiden osallistujamäärä on jäänyt
harmittavan pieneksi, joten kaudella 2018 hallitus kartoittaa jäseniä kiinnostavia
excumahdollisuuksia ja järjestää toimintaa niiden mukaan mahdollisesti yhteistyössä muiden
järjestöjen kanssa. Ulkopaikkakunnille suuntautuvien excursioiden lisäksi järjestetään
mahdollisuuksien mukaan vierailuja myös jyväskyläläisiin yrityksiin.

6.4 Kulttuuritoiminta
Ynnäläisille järjestetään mahdollisuuksia käydä yhdessä elokuvissa, teatterissa, konserteissa tai
muissa kulttuuritilaisuuksissa mahdollisesti yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. Ynnä
tiedottaa aktiivisesti muiden opiskelijajärjestöjen ja JYYn tarjoamista sekä kaupungin
kulttuuritapahtumista.

6.5 Liikuntatoiminta
Ynnän liikuntatoiminnasta vastaa hallituksen liikuntavastaava. Ynnä varaa jäsenistön käyttöön
ainakin liikuntavuoron ja kesälle jalkapallovuoron. Ynnä pyrkii lähettämään edustusjoukkueen
erilaisiin puulaakeihin ja turnauksiin. Toiveiden mukaan voidaan järjestää esimerkiksi keilausta,

kiipeilyä, retkeilyä tai muuta ehdotettua urheilua. Erityisesti erikoisempien lajien ja harrastusten
kokeiluja tulisi järjestää tasaisen epätasaisesti ja samalla tarjota jäsenistölle laaja
tutustumismahdollisuus eri aktiviteetteihin. Lajikokeiluissa hyödynnetään yhteistyöyrityksiä.
Turnaukset luonnontieteellisten ainejärjestöjen kesken ovat olleet suosittuja, joten niitä tulee pyrkiä
järjestämään jatkossakin eri lajeissa. Vuosittaisesta vaelluksesta pyritään tekemään perinne.

6.6 Kyykkä
Ynnän kansallislaji, akateeminen kyykkä, on jäänyt viime vuosina hieman pimentoon. Tästä syystä
tulevalla kaudella lisätään kyykkäharjoitteluja mahdollisimman paljon, jotta uudet ynnäläiset
saadaan mukaan pelaamaan jo alusta lähtien. Matalan kynnyksen kyykkäiltoja pyritään
järjestämään mahdollisuuksien mukaan jo varhaisessa vaiheessa.
Vuonna 2017 aloitettua Akateemisen kyykän Jyväskylän mestaruuskilpailun perinnettä jatketaan.
Ynnä on mukana tapahtuman järjestämisessä ja kokoaa kilpailuun myös oman joukkueen.

Menestystä vuodelle 2018 toivottaen:

_________________________
Jasmin Kilpeläinen
Ynnä ry:n puheenjohtaja 2017

