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1 Johdanto
Ynnä ry on Jyväskylän yliopiston matematiikan, fysiikan, tietotekniikan ja tilastotieteen
opiskelijain ainejärjestö. Yhdistyksen toimintaan vuonna 2020 kuului vapaa-ajan toimintaa,
korkeakoulu- ja sosiaalipoliittista vaikuttamista ja yhteistyön kehittämistä ammattiliittojen
kanssa. Toimintakauden merkittävimpiä saavutuksia olivat mm. ympäristösuunnitelman
luonnostelu, etäopiskelukysely, etätapahtumien luominen ja kehittäminen sekä Ylinstönrinteen
peruskorjausprojektiin osallistuminen opiskelijoiden mielipiteiden osalta. Vuotta myös ohjasi
kokonaisvaltaisuudessaan koronapandemia, mutta hallitus sai muokattua toimintatapojaan
tilanteeseen sopiviksi sekä luotua hyvän toimintamallipohjan, mikäli tilanne jatkuu
samanlaisena.

2 Järjestöllinen toiminta
Syyskokouksessa 26.11.2019 valittu hallitus järjestäytyi ensimmäisessä kokouksessaan
6.1.2020 seuraavasti:
Onni Hinkkanen, Puheenjohtaja, matematiikan kopo-vastaava
Niko Kankkonen, Varapuheenjohtaja
Tomi Haapamäki, Sihteeri
Nio Piri, Rahastonhoitaja, Kehy-vastaava
Jyri Kohvakka, Tapahtumakoordinaattori, 3miot-vastaava
Mirva Toivio, Tapahtumavastaava, SOME-vastaava
Miro Arvila, Tapahtumavastaava, yritysvastaava
Laura Kauhanen, Tapahtumavastaava
Erika Kannisto, Fuksivastaava
Mikko Lanki, Yritysvastaava (toimi hallituksessa 1.1. - 6.4.)
Mikko Röyskö, Webmaster, sopo-vastaava
Milla Männikkö, Tiedottaja, Ympäristövastaava, kulttuurivastaava
Lauri Ruuttunen, Fysiikan kopo-vastaava, KV-vastaava
Sara Peltoluhta, Sopo-vastaava

Lisäksi Ynnässä vaikuttivat seuraavat toimihenkilöt:
Loimun opiskelijat -Jyväskylä ry:n yhdyshenkilö: Miro Arvila
JANO-yhdyshenkilö: Jyri Kohvakka
MAOL-yhdyshenkilö: Jyri Kohvakka
TITOL-yhdyshenkilö: Miro Arvila
TEK- ja ML-yhdyshenkilö: Nio Piri
SFMO-vastaava: Mirva Toivio
Liikuntatoimihenkilö: Juho Hermunen
Saunamaisteri: Kiril Sanasvuori
Maku- ja esanssivastaava: Onni Hinkkanen
Haalarimerkki-paita-tölkkisukka-merkki-ja-nauha-vastaava: Tuomo Huttu
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Retkeilyvastaava: Mikko Röyskö
Origovastaavat: Jimi Kotkajuuri ja Ville Heinonen
Potentiaalikuoppavastaava: Aleksi Harmoinen
Kirilin viikset: Kiril Sanasvuori
Ynnän petturi: Joonas Pollari
Ynnän seitsemän ja puoli minuuttia: Nea Marjavaara
Ynnän kasvis: Reetta Koskelo
Suurlähettiläs: Aleksi Kivelä

Approtoimikunta:
Nio Piri
Juho Reiman
Jyri Kohvakka
Joonas Pollari
Mirva Toivio
Onni Hinkkanen
Mikko Hiltunen
Miro Arvila
Aleksi Kivelä
Ville Heinonen
Juuso Kinnunen
Erika Kannisto
Sara Peltoluhta
Noora Jokela
Tomi Haapamäki
Vujutoimikunta:
Kiril Sanasvuori
Nio Piri
Mikko Röyskö
Mirva Toivio
Erika Kannisto
Sara Peltoluhta
Jyri Kohvakka
Nuutti Rantanen
Nea Marjavaara
Reetta Koskelo
Juho Reiman
Onni Hinkkanen
Mikko Lanki
Saara Rahkola
Juho Siitari
Yhdistyksen hallitus kokoontui kautensa aikana yhteensä 20 kertaa. Sääntömääräinen
kevätkokous pidettiin puheenjohtajan asunnossa 23.6.2020. Yhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous taas pidettiin 25.11.2020 ravintola Ilokiven ruokasalissa. Syyskokouksessa
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hyväksyttiin sääntömuutosehdotus, joka muun muassa antaa hallitukselle valtuuden sallia
etäosallistumisen yhdistyksen kokouksissa.
Ynnään liittyi 85 uutta jäsentä, mikä on 28 vähemmän, kuin vuonna 2019. Tämä johtunee
suureksi osaksi siitä, että paljon alojemme aloituspaikkoja jäi täyttämättä. Talouden suhteen
vuosi oli noin 1700€ ylijäämä. Toimitasuunnitelmassa vuosi oli budjetoitu noin 4000€
ylijäämäksi, mutta kauden tulos on kuitenkin hyvä koronatilanteen huomioon ottaen.
Uusi kunniamaininta nimitettiin yhdistyksen syyskokouksessa Juho Siitarille ansiokkaasta
hallitusurasta, sen jälkeisestä pyyteettömästä hallituksen avustuksesta sekä IntegraatioFest toimikunnan puheenjohtajuudesta.
Yhteistyö luonnontieteellisten ainejärjestöjen kesken jatkui tiiviinä ja yhteisiä tapahtumia yritettiin
järjestää vuoden aikana useampi. Koronan vaikutus toki näkyi myös yhteistyötapahtumien
määrässä, mutta esimerkiksi MatLu-pesisturnaus saatiin järjestettyä ja se sai kiitosta.

3 Vapaa-ajan toiminta
Ynnän vapaa-ajan toiminta oli moninaista alkuvuodesta, mutta maaliskuun jälkeen suurin osa
tapahtumista oli järjestettävä etänä tai ulkotiloissa koronan takia. Perinteitä yritettiin vaalia
parhaan mukaan; kokeiluun otettiin myös täysin uusia tapahtumia. Vuoden aikana loimme myös
hyvän pohjan etätapahtumille, josta on hyvä jatkaa vuonna 2021. Ynnä oli tänäkin vuonna
mukana järjestämässä 3mio:ita niin kauan, kun niitä uskallettiin järjestää.
Tapahtumavuosi aloitettiin 7.1. karaokeillalla Resinassa. Vuoden ensimmäiset sitsit, New Year
New Me -sitsit, järjestettiin 16.1. Jaston kanssa. Sitsien jatkoina pidettiin poikkitieteelliset
wappukauden avajaiset. Perinteinen baarikierros järjestettiin 22.1. ja se keräsi paljon osallistujia.
Vuoden ensimmäiset sopokahvit järjestettiin 21.1. Saman viikon perjantaina 24.1. järjestettiin
haalarimerkkien ompelua. Tammikuussa järjestettiin myös Linkki Jyväskylä ry:n kanssa JMkyykkäturnaus 25. päivä. Turnauksen voitti tamperelainen vieraileva joukkue. Vuoden
ensimmäiset 3miot järjestettiin tammikuun lopussa 30.1.
Helmikuu potkaistiin käyntiin fuksisaunalla 3.2. Opinkivellä. Heti seuraavana päivänä 4.2.
tavattiin karaoken merkeissä Resinassa. Samalla viikolla järjestettiin lisäksi MatLukeilaus
Hollywood Bowlingissa 6.2 sekä MM-kyykkävierailu 8.2. Linkki Jyväskylä ry:n busseilla.
Ystävänpäivätapahtuma järjestettiin 12.2. Metalli 74:n saunalla. 14.2. järjestettiin Ynnä goes
laskettelu -tapahtuma Laajavuoressa. Osallistujia oli tapahtumassa huomattavan paljon.
Yhteistyössä STYROL (Syrinx, Tiltti, Ynnä, Radikaali, Otsoni, Linkki) ainejärjestöjen kanssa
järjestettiin perinteinen Luonnontieteellinen laskiainen 19.2. Majakoskella ja sen jatkot
Escapessa. Helmikuun 3miot järjestettiin seuraavana päivänä 20.2. Nämä kolmiot olivat
sattuneista syistä myös vuoden viimeiset. Helmikuun viimeisellä viikolla järjestettiin lautapeli-ilta
Nanosaunalla 25.2. Lautapeli-illassa oli pöytäkirjaa referoidakseni “älyttömästi porukkaa”.
Maaliskuun tapahtumakuukausi aloitettiin verenluovutuksella 2.3., sopokahveilla 3.3. sekä
Rosvot ja Poliisit -sitseillä yhdessä Astérixin, Sporticuksen ja Radikaalin kanssa 4.3. Escapessa.
Maaliskuun karaoke pidettiin Resinassa 10.3.; samana päivänä sähköinsinöörikilta SIK kävi
excursiolla Jyväskylässä. Laulettuamme teekkarien kanssa osa osallistujista jatkoi iltaa SIK:n
majoitukselle Valorinteelle. Torstaina 12.3. järjestetyissä toogabileissä joimme viiniä ja luimme
uutisointia valtakunnan tilasta. Koronaepidemia oli pahentumaan päin ja paikalliset rajoitukset
tapahtumien järjestämisessä alkoivat kiristymään. Tämän johdosta hallitus joutui perumaan
useamman tapahtuman maaliskuun lopulta sekä huhtikuun alusta kokouksessaan 7/20.
Huomattavimmat näistä olivat Ynnän Approt sekä vapputapahtumat. Hallitus myös siirtyi
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kokoustamaan Ynnän viralliselle Discord -serverille, jonka jälkeen kokouksissa näkyi enemmän
hallituksen ulkopuolisia jäseniä, kuin aiemmin.
Jonkin hetken harkittuaan hallitus kehitti ja järjesti seuraavanlaisia etätapahtumia huhtikuussa:
Wanit eli etälanit 9.4, etäkaraoke 14.4., etäsitsit 17.4., haalarimerkkien ompelua 19.4., etätarot
21.4., etäbeerpong 23.4. ja etätrivialpursuit 26.4. Etätapahtumia kokeiltiin siis monenlaisia;
osassa oli enemmän osallistujia ja osassa vähemmän. Kokeilut kuitenkin antoivat arvokasta
tietoa jatkon kannalta.
Vuoden 2020 Vappu pidettiin myös etänä. Vapputahpahtumia olivat etävappusitsit 27.4.,
etäwappukaraoke 28.4., etäwapbubileet 29.4., etäpiknik Kirkkopuistossa 30.4. ja etälakkibileet
1.5. Vappuviikon alkupuolen tapahtumat aktivoivat suhteessa paljon porukkaa; loppupuolen
tapahtumat tuntuivat jo pakotetuilta. Näiden kokemuksien johdattelemana hallitus koki, että
etätapahtumia ei ole kannattavaa järjestää hetkeen. Toukokuu kuluikin ilman sen suurempia
tapahtumia.
Kesäkuussa pidettiin etäsopokahvit 13.6. Hallitus järjesti perinteisen kesätapaamisen
viikonloppuna 31.7. - 2.8., sillä tilanne näytti helpottaneen keväästä. Tapahtumassa oli kuitenkin
tarjolla käsidesiä ja turvaväleistä pidettiin huolta.
Tapahtumat saivat uutta tuulta alleen syksyllä, kun fuksit saapuivat ja pandemiatilanne näytti
siltä, että tapahtumia pystyi järjestämään turvallisesti pitämällä huolta turvaväleistä,
ihmismäärästä sekä käsihygieniasta. Elokuussa järjestettiin varaslähtöpiknik 23.8., fuksikaraoke
25.8., fuksivisa 26.8., fuksisauna 27.8. ja haalarimerkkiompeluspurtti 31.8. Kaikissa
fuksitapahtumissa oli paljon osallistujia; lieneekö yhtenä syynä fyysisten tapahtumien puute
kevätlukukaudella. Fuksikaraokessa täytimme Resinan ynnäläisillä. Fuksivisa pidettiin
poikkeuksellisesti Hollywood Bowlingissa. Fuksisauna järjestettiin Mattilanniemen rannalla, sillä
hallitus koki, että bussikyytejä Kaijalanniemeen ei saisi järjestettyä turvallisesti sopivalla
hinnalla.
Syyskuun tapahtumat aloitettiin karaokella 1.9. Resinassa. Vaikka juuri viikko aiemmin oltiin
lauraa lurauteltu, riitti vielä tähänkin tapahtumaan osallistujia. Keskiviikkona 2.9. järjestettiin
syksyn toinen haalarimerkinompeluspurtti, jossa oli muutama osallistuja. Hallitus joutui
perumaan perinteiset Poikkitieteelliset syyskauden avajaiset, sillä muutama hallituslainen oli
ollut tilassa, jossa oli todettu olevan koronapositiivinen henkilö. Tästä johtuen hallitus koki, että
tapahtumaa ei olisi voinut vastuullisesti järjestää. Tämä aiheutti uutisointiakin;
Keskisuomalaisen jutussa mainittiin Ynnän nopea ja vastuullinen reagointi tilanteeseen sekä
haastateltiin puheenjohtajaa. Edellä mainitusta syystä myös matemaattis-luonnontieteellistä
baarikierrosta, päätettiin siirtää. Sivuaineinfo järjestettiin 9.9. Zoomin välityksellä ja tapahtuma
taltioitiin. Lauantaina 12.9. järjestettiin luontoretki Laajavuoreen ja keskiviikkona järjestettiin
matlupesisturnaus, jossa Ynnä sijoittui kolmanneksi, voittajaksi itsensä löi ja juoksi Syrinx.
Syyskuun lopussa järjestettiin Ynnän omat fuksisitsit 23.9. Tapahtumassa oli suuret turvavälit
ja hygieniasta pidettiin erityisesti huolta.
Tässä kohtaa pandemia oli taas kiihtymissuunnassa ja hallituksen oli siirrettävä ja peruttava
suurin osa tapahtumista. Mainitsen jatkossa vain merkittävämmät peruuntuneet tapahtumat.
Lokakuulta tällaisia olivat Kauppakadun approt, matlukaraoke, matlubaarikierros, syysvauellus
ja matlusuursitsit.
Lokakuun ensimmäisenä lauantaina 3.10 järjestettiin taas etäsopokahvit teemalla ajankäyttö ja
aikatauluttaminen. Lauantaina 10.10. käytiin Laajavuoren seikkailupuistossa; harmillisesti
osallistujamäärä oli erin pieni. Näiden lisäksi lauantaina 17.10. pidettiin luontoretki
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Sippulanniemeen ja torstaina 22.10. pidettiin haalarimerkkien ompelua etänä. Perjantaina
30.10. järjestettiin yhteislähtö katsomaan JyväSpeksiä. Tapahtumassa oli kiitettävästi
ynnäläisiä.
Marraskuulta jouduttiin perumaan matemaattis-luonnontieteellinen beer pong -turnaus ja
IntegraatioFestien yhteislähtö. Kuitenkin tiistaina 10.11. kävimme harjoittelemassa
kyykkäämistä ja viikonloppuna 13.11.-15.11. pidettiin toiset etälanit. Näiden ja syyskokouksen
lisäksi marraskuu oli harmaa sekä sään että tapahtumien osalta.
Tapahtumavuosi loppui latteasti; joulukuussa peruttiin jouluristeily sekä paremmat pikkujoulut,
eikä etätapahtumia enää koettu järkeväksi järjestää.

4 Muu toiminta
Ynnällä oli vuoden alussa oma liikuntavuoro tiistaisin Vivecalla. Liikuntavuorot kuitenkin peruttiin
alkukeväästä koronan johdosta.
Ynnä oli mukana Ylistönrinteen peruskorjaushankkeessa opiskelijoiden äänenä. Tämän lisäksi
Ynnä järjesti keväällä etäopiskelukyselyn ja toimitti tulokset laitoksille. Saimme suurta kiitosta
kyselystä; matematiikan laitos lupasi jakaa tulokset koko opetushenkilökunnan kanssa
etäopetuksen laadun parantamiseksi.
Aiempien vuosien tapaan TEKin sekä Loimun kanssa jatkettiin yhteistyötä. Aiemmasta vuodesta
poiketen yhteistyösopimuksiimme ei kuulunut enää kahvisponsorointi, mutta vaihdoimme tämän
kohdan kummankin ammattijärjestön kanssa saunamainosnäkyvyydeksi.
Vaihtoehtoisen opinto-oppaan eli VOppaan tekoon osallistuivat tänäkin vuonna vain
matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ainejärjestöt. VOppaan päävastuu oli Radikaalilla.
Fuksipassi päivitettiin tälle vuosituhannelle; toisin sanoen se päivitettiin sähköiseksi
selainversioksi.
Yhteistyö tutorien kanssa pyrittiin edellisvuoden tapaan pitämään tiiviinä. Tutorit olivat mukana
erityisesti fuksipiknikin ja ensimmäisen päivän tutustumisillan järjestelyissä.
Ynnä jatkoi myös veriryhmänsä Y+ toimintaa ja järjesti myös yhden yhteisluovutustapahtuman.
Ynnä voitti SPR:n vuotuisesta veriryhmäarvonnasta viisi kappaletta 50€ lahjakortteja.
Lahjakorttien yksi käyttökohde oli hyväntekeväisyys; hallitus koki hyväntekeväisyyden olevan
linjassa verenluovutustoiminnan kanssa ja lahjoitti lahjakorttien summat hyväntekeväisyyteen.
Ynnä levitti Jyväskylään tuttuun tapaansa myös saunakulttuuria, kun perävaunusauna
Löylyfunktiota käytettiin omissa tilaisuuksissa ja vuokrattiin muiden tahojen tilaisuuksiin. Läffää
vuokrattiin vuoden aikana muutaman kerran.
Edellisenä vuonna suunnitellun kehy-merkin markkinointia jatkettiin aktiivisesti muiden
haalarimerkkien myynnin yhteydessä silloin, kun mahdollista.
Ulkoisen viestinnän taso pidettiin edellisvuotta vastaavana. Lähes kaikki viestintä ulospäin
tapahtui sekä suomeksi, että englanniksi. Tämän lisäksi kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen,
minkälaista sisältöä omalle sähköpostilistalle päästetään Ynnän ulkopuolelta. Vuoden lopussa
pidettiin myös viestintäkysely, jonka tuloksista kävi ilmi, että positiivista kehitystä viestinnässä
on tapahtunut männävuosiin.
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Vuonna 2020 yritysyhteistyön kehittäminen oli erittäin haastavaa, sillä yritykset kävivät
pandemiatilanteesta
johtuen
säästöliekillä.
Ammattiliittojen
lisäksi
Ynnä
solmi
yhteistyösopimukset muun muassa Valmetin, Casion, Polkupyörätorin, Victory Pointin, Resinan
ja Muratan kanssa. Lisäksi haalareita oli mukana tukemassa Semma ja yksityishenkilöinä Juho
Reiman kumppaneineen.
Yhteistyöyökerhona jatkoi edelleen Club Escape ja Restamaxin/NoHo:n muut ravintolat.
Vuonna 2020 hallitus jatkoi iltakoulujen järjestämistä, joissa keskusteltiin tulevista asioista
perinpohjaisemmin.

Ynnä ry:n puolesta
Jyväskylässä 20. tammikuuta 2021

__________________________________
Onni Hinkkanen, vuoden 2020 puheenjohtaja

